
 

 

1 

 

 
Γηεύζπλζε: ΚαπιΪλε 7 
Πιεξνθνξέεο: Μπαζνύλα Αγγειηθά 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΘΔΜΑ: Δπαλαιεπηηθόο πλνπηηθφο δεκφζηνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, κε ηίηιν:  «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» 
 
 
 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ :  09/03/2017 ΚΑΙ ΧΡΑ 9:00π.κ 
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : ΓΗΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - Α-
ΠΟΘΗΚΗ 

ΙσΪλληλα 23-02- 2 0 1 7  
Α.Π. : 1 0 9 5 9 / 2 1 0 0  

17PROC005845749 2017-02-24

ΑΔΑ: 7ΧΜΙΩΕΩ-ΗΣΝ



 

 

2 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γήκνο Ησαλληηψλ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
09-03-2017, εκΫξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ώξα 

9:00π.κ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεκαξρηαθό ΚαηΪζηεκα Ισαλλέλσλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Δξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 85200000-1 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ  
39.999,99 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

24% (32.258,06 ρσξίο ΦΠΑ) 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 
39.9999,99 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

24% 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 120 εκέξεο 

Δ..Τ. / ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Έλα έηνο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
Παξάξηεκα «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ» 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟ-

ΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εη-

ζνδήκαηνο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΗΜΓΗ 

24 -02- 2017 
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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΘΔΜΑ: : «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» 

 
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΗΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 
I. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
II. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) 
III. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-

1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
IV. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
V. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζί-

αο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
VI. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηη-

θψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

VII. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιε-
θηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

VIII. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, 
ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζε-
θε θαη ηζρχεη 

IX. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο ηξνπν-
πνηήζεθε θαη ηζρχεη 

X. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη 

XI. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
XII. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο  

παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  
XIII. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  «Σππνπνηεκέλνπ Δληχ-

πνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλα-
ςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

XIV. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

 
1. Σελ αξηζκ. 17472/5444/01-09-2014 απφθαζε Γεκάξρνπ  γηα νξηζκφ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ & ηελ αξηζκ. 22784/2089/31-03-2015 απφθαζε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ν-
ξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ. 

2. Σελ χπαξμε πίζησζεο πνζνύ 40.000,00€ κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνιν-

γηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α.: 70.02.6117.006. 
3. Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.999,99€ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία/εξγαζία, ε 

νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 
4. Σν κε αξηζκ. Πξση. 1654/69/16-01-2017  πξσηνγελέο αίηεκα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη αλαξηεζεί 

ζην ΚΖΜΓΖ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 17REQ005698355 2017-01-16 απφ ην Σκήκα 
Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

5. Σελ 48/ 17-01-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηάζεζε ηεο πίζησζεο, ηελ έγθξηζε 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

6. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή ππεξεζία/εξγαζία. 
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7. ηελ κε αξ.πξση. 4 9 7 1 / 1 0 4 7 – 30/01/2017 Γηαθήξπμε ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εξγαζία 
κε ηίηιν «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ».  

8. Σν πξαθηηθό δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζχκθσλα κε ην νπνίν ν δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο. 
9. Σελ 149/ 13-02-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ ζπλν-

πηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ακνηβή Κηεληάηξσλ».  
10. Σελ 150/ 13-02-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ επαλαδε-

κνπξάηεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ακνηβή Κηεληάηξσλ».. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 
 

Δπαλαιεπηηθό πλνπηηθό δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξν-
ζθνξέο, κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ βΪζεη ηη-
κάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» γηα ηε θΪιπςε ησλ αλαγθψλ παξν-
ρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Ησαλλη-
ηψλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ 
πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'', πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € (ζαξΪληα ρηιηΪδεο επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. 24% πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκνχ Δμφδσλ (Κ.Α.Δ.) Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Ησαλ-
ληηψλ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην ηκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο ηεο Γηεχζπλζεο 
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο παξάξηεκα. 
Ζ απαηηνχκελε πίζησζε 40.000,00€ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 
κε Κ.Α. 70.02.6117.006. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα πα-
ξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, 
φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία καο ζε φζνπο 
έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο. Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθα-
ιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσλη-
ζκνχ.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φ-
ξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο 
ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ 
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο Τπνςήθη-
νπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηφο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επ-
ζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  
1. ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.ioannina.gr.  
3. ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 
Καηαλαισηή.  
Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξη-
ζεο Τιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηει:2651361332, fax 2651074441, Email: 
ampasouna@ioannina.gr. 
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Α)  αληηθεέκελν πξνκάζεηαο: 
 
Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε θαη ε ν-
πνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο παξΪξηεκα έρνπλ σο εμήο:. 
 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟ-
Ο-

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 
ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΤΛΛΟ-
ΓΖ 

ΕΩΟ 240 2 480,00 

2 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ 
ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟΤ 

ΕΩΟ 290 2 580,00 

3 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 10 2.900,00 

4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΕΩΟ 290 6 1.740,00 

5 ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΗΜΟ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 2 580,00 

6 ΣΔΊΡΩΖ  ΚΤΛΟΤ ΕΩΟ 290 70 20.300,00 

7 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΗΑΗΜΩΝ ΝΟΖΜΑ-
ΣΩΝ  

120 10 1.200,00 

8 ΑΝΗΥΝΔΤΖ  LEISMANIA SPP ΕΩΟ 290 4 1.160,00 

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΛΤΑ ΕΩΟ 100 5 500,00 

10 ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΕΩΟ 10 30 300,00 

11 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ 
ΔΞΔΣΑΔΗ ΛΔΪΜΑΝΗΑΖ 

ΕΩΟ 45 12 540,00 

12 
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΚΑΣ Α-
ΠΟΚΟΠΖ   

1.978,06 

 
ΤΝΟΛΟ 32.258,06 

 
ΦΠΑ 24% 7.741,93 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.999,99 

 
Β)  ηνπο όξνπο δεκνπξΪηεζεο σο θαησηΫξσ: 
ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκ-
θσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. 
θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσ-
ληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν  : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Όζνη επηζπκνύλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκό πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ επέ απνδεέμεη, Ϋγγξαθε πξν-
ζθνξΪ κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζην πξσηόθνιιν ηεο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Γάκνπ Ισαλληηώλ 
(ΚαπιΪλε 9 – ΙσΪλληλα), ην αξγόηεξν κΫρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
δειαδά ηελ 08/03/2017 θαη ώξα 14:00 κ.κ.. ά λα ηελ θαηαζΫζνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπάο ηελ 09/03/2017 θαη 
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ώξα 9:00π.κ. Ϋσο 9:30 πκ. ζην θηέξην ηνπ Γάκνπ ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, επέ ηεο νδνύ 
Πι. Α. ΠαπαλδξΫνπ 5, Σ.Κ. , 45221. 
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζε-
θαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν  έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, 
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ν  : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ.  
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ α-
λαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
Ο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη θαηΪ ηελ θαηΪζεζά ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αέηεζε ζπκκεηνράο ζην 
δηαγσληζκό, ζηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ηα πιάξε ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπ. ε πεξέπησζε πνπ 
θαηΪ ηα ζηΪδηα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα παξαζηαζεέ εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξόζσπόο 
ηνπ, ε αλσηΫξσ αέηεζε ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη θαη ηα ζηνηρεέα απηνύ. Δπηζεκαέλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαέα πε-
ξέπησζε, ν εθΪζηνηε εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξόζσπνο νθεέιεη θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα 
παξεπξεζεέ λα θαηαζΫζεη ηδηνρεέξσο ζηελ επηηξνπά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  
Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξί-
πησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζην-
πνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 
ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα 
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο 
πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο νη-
θνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 
ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ 
ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.  
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 28/2015.  
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ 
έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε1. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19842 
(Α' 188).  
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα3,  θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγ-
γξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ 
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ. Πνι. Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 
κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ 
ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” 
ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

                                                 
1
 παξ 3 άξζξνπ 53 Ν.4412/16  

2
παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16  

3
 Δίηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «APOSTILE»ζύκθσλα κε ηελ ζπλ-

ζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή4. 
Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ  απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππν-
ρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδα-
πψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 
Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 
ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία.  
Οη πξνζθνξΫο ζα ππνβΪιινληαη ζε δύν αληέηππα, Ϋλα πξσηόηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά 
ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
Δληόο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ πξνζθνξΪο ηνπνζεηνύληαη ηα εμάο :  
α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο πεξηέρεη 
ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 4 ηνπ παξόληνο παξαξηάκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Ν.4412/16).  
β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Ν.4412/16) . 
γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα 
ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο 
(αξ.95 ηνπ Ν.4412/16) . 
Οη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν   : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ : 
Α. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνέα: 
1.αλαγξάθεηαη ν δηαγσληζκφο (αξηζκφο Γηαθήξπμεο) ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθν-
ξάο (120 εκέξεο) 
2.δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ 
γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
3.δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 
Β. ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)5 6 ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Ν.4412/16 , ην νπνίν 
απνηειεί  αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο  δηαθήξπμεο απηήο, σο ζπλεκκΫλν ΠαξΪξηεκα  Α1 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ7 ) (πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ) 
 
ΜΔΡΟ ΙΙ : Πιεξνθνξέεο  ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα  
                  Α. Πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

                                                 
4
 παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16 

5
 Τν ΤΔΥΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr θαη www.hsppa.gr 

6
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ)  Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί πξόηππν ηεύρνο κε δεζκεπηηθή 

ηζρύ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζε 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαζώο θαη δηαγσληζκνύο κειεηώλ ηνπ Βηβιί-

νπ Ι ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηώηεξε από ηα όξηα ησλ πεξηπηώζεσλ (α), (β) 

θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ λ. 4412/2016 δύλαληαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξ-

ζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα αμία ησλ ν-

πνίσλ είλαη θαηώηεξε από ηα όξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235 
7
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ):   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, νη αλα-

ζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο πξνζαξκόδνπλ ην ΣΔΤΓ ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ηωλ 

εγγξάθωλ ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ 
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                  Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λφκηκν εθπξφζσπν 
                  Γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
ΜΔΡΟ ΙΙΙ : Λόγνη απνθιεηζκνύ  
                  Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο δίθεο  
                  Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηαβνιή θφξσλ ε εηζθνξψλ 
                      θνηλσληθήο αζθάιηζεο  
                  Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 
                   ε επαγγεικαηηθφ παξάπησκα   
ΜΔΡΟ IV : Κξηηάξηα επηινγάο  
α. Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο  
ΜΔΡΟ VI : Σειηθέο Γειψζεηο 
Με ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ελνηήησλ ηνπ ΣΔΤΓ : 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412 / 
2016, ήηνη : 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκ-
βνπιίνπ Σεο 24εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο  ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηελ πα-
ξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκν-
ζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000. 

 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξίδνληαη ζηα 
άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θα-
ηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο , θαηά ην Άξ-
ζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκν-
πνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ε νπνία ελζσ-
καηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008. 

 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο , θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθε-
ξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 θαηαζηάζεηο, δει.: δελ ηεινχλ ζε 
πηψρεπζε ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηεινχλ ππφ αλα-
γθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηη-
θνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δη-
αηάμεηο λφκνπ. 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ βξεζεί ζε θακία απφ ηηο ινηπέο 
αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηηο νπνίεο έλαο νηθνλνκηθφο θν-
ξέαο κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ κηα δεκφζηα ζχκβαζε. 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππν-
ρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θπξέαο θαη επηθνπξηθάο), αλαθέ-

17PROC005845749 2017-02-24

ΑΔΑ: 7ΧΜΙΩΕΩ-ΗΣΝ



 

 

9 

 

ξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θα-
ζψο θαη όηη εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσ-
ληζκνχ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξέδνληαο ξεηΪ ηελ επσλπκέα ηνπ Δπηκειεηεξένπ 
θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 
πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέ-
λνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε( δελ  αθνξά  
ζπλεηαηξηζκνχο). 

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξί-
νπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη 
ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα . 

 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσλη-
ζκνχο βάζεη Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γη-
αθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. Δάλ ε πνηλή ηνπ απν-
θιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

 Γειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά 
κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 

 Γειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγει-
καηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο η-
δηφηεηα. 

Γ.1. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. 
δδ ηνπ Ν. 4412/2016 ,απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ά  Ϋγγξαθε εμνπζηνδόηεζε ζεσξε-
κΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από νπνηαδάπνηε δεκόζηα αξρά  

Γ.2. ΠαξαζηαηηθΪ  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ : 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε 
πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξν-
ζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππν-
γξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησ-
ζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 
(ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ε νπνία ζα αλαθέξεη: 
i. ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 
ii. ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νλνκα-
ζηηθά, 
iii. ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, 
iv. ηνλ νξηζκφ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ γηα ην δηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ θνηλνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο γηα 
ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ αληηθιήηνπ ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 
v. ηνλ πληνληζηή/ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο, 
vi. φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά επζχλνληαη αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξν έθα-
ζην έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
vii. φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξ-
ρή, θνηλνπξαμία, 
viii. φηη ε θνηλνπξαμία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, 
ή ε εηαηξεία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσλη-
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ζκνχ, θαη ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ έθδνζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγη-
θή αξρή, 
ix. φηη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ αδηαηξέηνπ ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Γ. Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο σο αθνινύζσο : 
1. Γηα ΗκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά Αλσλύκνπ Δηαηξεέαο (ΑΔ) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζύ-
λεο (ΔΠΔ) : 
α) αληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ θα-
ηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο, ζπλνδεπφκελν απφ ην αληίζηνηρν ΦΔΚ. 
β) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή 
θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 
δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 
2. Γηα ΗκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (ΟΔ ά ΔΔ) : 
α) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 
β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
3. Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα : 
α) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπο ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο 
θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα 
εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ 
γηα ηνπο εκεδαπνχο. 
β) ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην 
πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βε-
βαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισ-
ζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφ-
ζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
4. Γηα θπζηθΪ πξόζσπα: 
Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
5 .Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο πξνζθεξόλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία. 
► Γηεπθξέληζε : Οη  αλσηέξσ ππεχζπλεο  δειψζεηο  κπνξεί λα θέξνπλ  εκεξνκελία εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απφ 
ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηηο αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνπλ : 
α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ. 
β) ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
δ) φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. 
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
ε) φηαλ πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε αθνξά θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

εκεέσζε1: Η σποτρέωζη σποβολής ησποποιημένοσ ενηύποσ σπεύθσνης δήλωζης (Τ.Ε.Υ.Δ ) ηοσ 
άρθροσ 79 παρ 4 Ν.4412/16, πεξί κε έθδνζεο ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο αθνξά ζε θάζε 
πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.  
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  
α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (O.E. θαη Ε.Ε.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
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β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ.2 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Β' ηεο παξνχζαο. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα 
ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο 
ελδείμεηο.  
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκη-
θά ζηνηρεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ    κε ζπκπιήξσζε  απφ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 
εληχπνπ  ηεο   νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη  ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. 
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη 
ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. 
ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκε-
λα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 
απφ πξνεγνχκελε  γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθν-
λνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ».  
Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη 
ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκε-
ξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεη-
αο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ.88 ηνπ λ.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ -ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή 
ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο .  
2.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ώξα 
πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθάξπμε.  
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  
Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη "Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά".  
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  
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Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηα-
θήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο.  
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ 
ηερληθψλ πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππν-
βάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ ηα prospectus).  
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
δηαθήξπμε.  
Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνιν-
γεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  
Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ 
δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξν-
ζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δ-
πηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ 
απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε ρακε-
ιφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο 
ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέ-
σλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη πα-
ξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 
Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ΚαηΪ 
ηεο αλσηΫξσ απόθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε, ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο 
ηεο νπνέαο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο από ηελ θνηλνπνέεζά ηεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξΫα. 
Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλα-
δφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θά-
ζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειε-
θηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή8  ηνπ θνηλνπνη-
εί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ9, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν αληί-
ηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη 
ζην Ϊξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπε-
ηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016: 
α. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ: 
(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθα-
ζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :  
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απά-
ηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 
                                                 
8
 Τν  Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

9
 Η πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) νύηε κεγαιύηεξε 

ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν (άξζξν 103 § 1). 

17PROC005845749 2017-02-24

ΑΔΑ: 7ΧΜΙΩΕΩ-ΗΣΝ



 

 

13 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκε-
ηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
(2) Πηζηνπνηεηηθό  Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγί-
αλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ 
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηε-
ξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξν-
βιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο 
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώ-
ζεηο ηνπο. 
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπ-
ζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 
β. ΣΑ ΗΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο εηδηθά  ε απαίηεζε πξνζθφκηζεο ηνπ 
πνηληθνχ κεηξψνπ ζα  αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.. 
γ. ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 
εκεηώλεηαη εηδηθΪ όηη: 
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πη-
ζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ά ε-
κπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξΪηνπο- κΫινπο ά ηεο ρώξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρώξαο όπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫ-
λνο ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θα-
ηαζηάζεηο. 
 
δ. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ: 
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. 
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
ε. ΟΙ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρε-
ηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 
πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέ-
βαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζε-
θε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλε-
ηαη. 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ α-
πνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγ-
γξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
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Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέ-
ζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέ-
λαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
Η δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ από ην 
αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζηελ  Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά10 γηα ηε ιάςε 
απόθαζεο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθα-
ζέαο θαηΪ ηηο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπο εέηε θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ 
παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθώλ, επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
Ο δήκνο ( κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ) θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξν-
ζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 
θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν  : ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 
α. Καηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο 
αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Ν.4412/16. 
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ 
Ν.4412/16. 
2. χκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν  : ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη 
φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέ-
ζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξν-
πνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξν-
ζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
ρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Παξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Ζ Τπεξεζία ζπ-
κπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε 
απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ 
απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσ-
ληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσ-
ζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν  : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ έλα ρξφλν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12ν  : ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιιν-
ληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαί-
νπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ 
Ν.4412/16: 
α. Δθηειέζηεθε νιφθιεξε ε ππεξεζία ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππν-
ιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν, 
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε ππφ εθηέιεζε εξγαζία, 
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζε-
θαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ν  : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία/ππεξεζία. 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη: 
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 
β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. 
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκν-
ζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηα-
ηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο . 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γε-
κνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκα-
ηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α.. 
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκφζην θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν : ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δη-
θαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδη-
νπ νξγάλνπ: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  
ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηη-
θά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφ-
ζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε εξγαζία δελ ειηειέζζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 
3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχε-
ζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξν-
κεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν : ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην11  κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλά-
κεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδη-
θαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΔΓΓΤΗΔΙ 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έ-
λσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 ( Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχ-
νπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α –Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρν-
ληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηη-
θνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή 
θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ 
ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 
Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο : 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππν-
γξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχε-
ζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α.. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθ-
πιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιν-
κέλσλ. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφ-
ηεξα νξίδεη. 
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 
Τπόδεηγκα εγγύεζεο ππΪξρεη ζην ΠαξΪξηεκα Γ΄. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ν : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  - ΔΝΣΑΔΙ 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη έλζηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
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Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ε νπνία απνθαζίδεη, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηΪ ηελ Ϊ-
πξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε απόξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Ν.4412/16. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα 
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, 
ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 
Η ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θύζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 
αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 
Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην , πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην 
νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κε απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηε-
λέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο 
φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν κεηαθνξέαο ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξ-
γνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Ννκό αξκόδηα δηθαζηάξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ 
νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή 
δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ν  : ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα 
αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δη-
θαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ  
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξν-
θνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  

4.  Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θπξίσο ησλ ζθχισλ πνπ θηινμελνχληαη  ζηηο ε-
γθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο''.  
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 νη δήµνη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ α-
δέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, πνπ ηνπο είρε αξρηθά αλαηεζεί κε ηνλ Ν.3170/2003. 
 Ο ∆ήµνο Ησαλληηψλ ελψ δηαζέηεη  θαηαθχγην - θηεληαηξείν, δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηα ΠΔ Γε-
σηερληθψλ - Κηεληάηξσλ ζην ππάξρνλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ νπφηε θξίλεηαη αλαγθαίν νη θηεληαηξηθέο ππε-
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ξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο επδσίαο ησλ αδέζπνησλ πνπ θηινμε-
λνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ λα αλαηεζνχλ ζε ηδηψηε θηελίαηξν. 
 Ο/Ζ θηελίαηξνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπλεξγείνπ πεξηζπιινγήο  αδέζπνησλ δψσλ, 
γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην θαηαθχγην , ηελ ζηείξσζή ηνπο, ηελ 
ειεθηξνληθή ζήκαλζή ηνπο θαη ηελ άκεζε θαηαρψξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηε ''Βάζε Γεδνκέλσλ 
ήκαλζεο θαη Καηαγξαθήο ησλ Εψσλ πληξνθηάο θαη ησλ Ηδηνθηεηψλ ηνπο'' πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν Αγξνηη-
θήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη γεληθά ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε παξνρή ππεξεζίαο θηεληαηξηθνχ πεξηε-
ρνκέλνπ ε νπνία κπνξεί λα παξαζρεζεί βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ  Ησαλλί-
λσλ . 
 Δπίζεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηα δψα πνπ εηζέξρνληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ  
Ησαλλίλσλ ζε θαηάιιειε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο Leishmania spp., πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε θηελη-
αηξηθή πξάμε παξαζρεζεί. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ θηελίαηξν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αηκαηνινγηθέο 
θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο, απηέο  ζα δηελεξγνχληαη ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε έμνδα 
ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Οη εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηε-
ηεο ηνπ  Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε έμνδα ηνπ 
αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Γηα θάζε πεξηζπιιεγκέλν αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν, αηνκηθή θαξηέια 
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. 
1711/150664/28-11-2014 (ΦΔΚ 3249 Β’/2014) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Δπίζεο γηα θάζε εμσηεξηθφ ηνπ 
Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζπκβάλ, ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη εηδηθφ δειηίν πνπ αθν-
ξά θπξίσο ζηηο πεξηζπιινγέο θαη επαλεληάμεηο αδέζπνησλ ζθχισλ θαη ην νπνίν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη 
δελ απαηηεί  πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε φηαλ δελ ζα εθαξκνζηνχλ επηπιένλ ελέξγεηεο επί ηνπ ζπκβάληνο.  
 Ζ επαλέληαμε ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη πξνζσξηλά ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα 
γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αξµφδηαο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4039/2012 ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηψλ.   
 Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί επίζεο ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιχζζαο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφ-
ζνπλ κεηαμχ άιισλ θαη νη δήκνη ηεο ρψξαο, κε ηελ εθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο λφζνπ.   
  Δπίζεο, ν/ε  θηελίαηξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θάζε είδνπο εληχπσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαθπγίνπ – θηεληαηξείνπ, ηεο θαηάζεζεο ελππφγξαθσλ εηζεγήζεσλ  ψζηε 
λα ζπληαρζνχλ νη κειέηεο πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (θαξκάθσλ, αλαιψζηκσλ πιη-
θψλ, πιηθψλ θηεληαηξείνπ θ.ι.π) φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα είδε, ε κνλάδα κέηξεζήο ηνπο, νη 
πνζφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηψλ. Καηαζέηεη επίζεο ελππφγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ν-
πνηνδήπνηε ζέκα ζπκβάιιεη ζηελ ελ γέλεη εχξπζκε εθαξκνγή ηεο  δηαρείξηζεο Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ αιιά θαη ηνπ «Πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο ιχζζαο», πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ή 
ηελ Πεληακειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4039/12. 
 Ο/ε θηελίαηξνο νθείιεη λα θαηαζέηεη εβδνκαδηαίν απνινγηζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε 
γηα ελεκέξσζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξεπξίζθεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε  ηεο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012, θαηαζέηνληαο ελππφγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ηα δψα πξνο επαλέληαμε, γηα ηπρφλ 
επηθίλδπλα δψα πνπ θηινμελνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν 
ζέκα πνπ ζεσξεί φηη αθνξά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαθπγίνπ - θηεληαηξείνπ ή ζηε δηαρείξηζε αδέ-
ζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Ο/ε θηελίαηξνο ζα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο ελ ιφγσ  επη-
ηξνπήο πνπ ζα ηνλ νξίζνπλ σο ππεχζπλν πινπνίεζήο ηνπο. 
 Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 604/1977 «Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηλη-
θψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ» θαη ηνπ Π.Γ. 463/1978 «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεη-
ηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη 
ηεξνχκελσλ βηβιίσλ», ν/ε θηελίαηξνο  αλαιακβάλεη ηελ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ Καηαθχγηνπ 
Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, ηελ πγεηνλνκηθή επίβιεςε θαη ηελ επνπηεία απηνχ θαζψο θαη θάζε άιιε ππν-
ρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξά ζην θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηαθπγίσλ – 
θηεληαηξείσλ.    
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Γ)  Σηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (όπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη ζηελ κειΫηε ηεο ππεξεζέαο ) σο θαησηΫξσ: 
 

Άξζξν 1ν :     Αληηθεέκελν ζπγγξαθάο -Οξηζκνέ 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ θηινμελνχληαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο''.  
Σν πξφγξαµµα ζα εθαξκνζηεί ζε αδέζπνηα δψα  πνπ ρξήδνπλ  ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 
4039/12, θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ.  Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί επίζεο θαη ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιχζ-
ζαο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ νη δήκνη ηεο ρψξαο, κε ηελ εθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο 
λφζνπ. 
Φηινμελνχκελνη αδέζπνηνη ζθχινη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'' 
, ζεσξνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη κφλν απηνί πνπ έρνπλ πεξηζπιιερζεί απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ νξηζηεί σο π-
πεχζπλνη πεξηζπιινγήο απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην βηβιίν εηζφδνπ – εμφδνπ δψσλ πνπ 
ηεξείηαη ζην θαηαθχγην θαη κφλν γηα απηά ζα εθηειεζζεί ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο αδέζπνησλ ζθχισλ ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
Αλαζέηνπζα αξρή   είλαη ν Γήκνο Ησαλληηψλ  
Δξγνδφηεο είλαη  ν Γήκνο Ησαλληηψλ 
Πάξνρνο ππεξεζηψλ: θηελίαηξνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλν-
κέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ εξγνδφηε ζχκβαζε ηνπ Ν.4412/2016. 
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία  ηεο χκβαζεο : Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε Ακνηβή ηνπ 
Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ.  
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέ-
λσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ καδί 
κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3ν  ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. 
 
Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηΪμεηο 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N.3852/07-06-10 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσ-
κέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16: “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’.  
3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 
4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α/2012), φπσο ηζρχεη. 
5. O Ν. 604/1977 «Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηληθψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ» 
6. Σν  Π.Γ. 463/1978 «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηλη-
θψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη ηεξνχκελσλ βηβιίσλ» 
7. Σελ  ΚΤΑ 331/10301« Πξφγξακκα επηηήξεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ιχζζαο» φπσο ηζρχεη 
8. Αζηηθφο Κψδηθαο 
9. Οη φξνη Σεο Γηαθήξπμεο 
 
Άξζξν 3ν :     πκβαηηθΪ ζηνηρεέα 
πκθσλεηηθφ 
Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Σερληθή πεξηγξαθή -κειέηε 
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Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ  ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Γηαθή-
ξπμε. 
Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ 
ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέ-
ηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο, πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 
Άξζξν 4ν :     Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο παξνράο θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ 
Οη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'.'  Όζεο  ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ζην θαηαθχγην ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο, κε έμνδα ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ,  ν νπνίνο ζα 
πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
Tα πιηθά θαη ηα κέζα  πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο θηεληαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηαθχγην  
ζα παξέρνληαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ.  
Παξάιιεια ζα δηελεξγνχληαη “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκνί θαηά ηεο λφζνπ ηεο ιχζζαο θαη ηνπνζέηεζε microchip 
θαη πεξηιαίκηνπ . 
 
Άξζξν 5ν: Γηθαέσκα πκκεηνράο -ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θηελίαηξνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. 
Όζνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ ζα πεξηέρεη: 
1. Τπεχζπλε δήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79, 
2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.  
3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
 
Άξζξν 6ν:  Δπέβιεςε ηεο ύκβαζεο 
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηελ επίβιεςε ζηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 7ν :     Υξόλνο εθηΫιεζεο εξγαζέαο   
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 8ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ   Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή παξνρή φισλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
1. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  είλαη ν πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο ηνπ  Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
2. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά 8:00- 16:00 ζηνλ ρψξν ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
3. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα δψα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ Καηαθχγην Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ. 
4. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα θηεληαηξηθά βηβιία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο. 
5. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα ειεθηξνληθά ζεκαηλφκελα  αδέζπνηα ζθπιηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  θαη λα ηεξεί αξρείν ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. 
6. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φια ηα παξαζηαηηθά ησλ εμεηάζεσλ, εκβνιηαζκψλ, ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ θαη 
παξαηεξήζεσλ, γηα θάζε δψν μερσξηζηά ζε αηνκηθή θαξηέια.   
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7. Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε νιηγνήκεξεο απνπζίαο ηνπ ή πξνζσξηλήο  αδπλακίαο παξνρήο ππεξε-
ζηψλ λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ γηα ηνλ θηελίαηξν πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζχκ-
βαζεο αληί απηνχ. 
8. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θάζε δπ-
ζκελή επίπησζε ζηελ επδσία ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ θαη 
απνδίδεηαη απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
9. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα θάζε δψν ζπληξνθηάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλί-
λσλ λα ηεξεί Αηνκηθή θαξηέια πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΚΤΑ 1711/150664(ΦΔΚ/Β/3249/04-
12-2014)ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ- Δζσηεξηθψλ-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  
• Φσηνγξαθία ηνπ αδέζπνηνπ δψνπ  
• Σν θχιν  
• Σε θπιή  
• Σν κέγεζνο (π.ρ. κηθξφζσκν, κεζαίν κεγέζνο, κεγαιφζσκν)  
• Αξηζκφ ζήκαλζεο  
• Ζκεξνκελία πεξηζπιινγήο  
• Σνπνζεζία πεξηζπιινγήο  
• Ζκεξνκελία θαη είδνο εκβνιηαζκψλ  
• Ζκεξνκελία ζηείξσζεο  
• Όλνκα θηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε ηε ζηείξσζε  
• Πξννξηζκφο ηνπ δψνπ (επαλέληαμε, πηνζεζία, επζαλαζία)  
• Ζκεξνκελία επζαλαζίαο ηνπ δψνπ 
• Ζκεξνκελία επαλέληαμεο ηνπ δψνπ, ν ηφπνο επαλέληαμεο απηνχ 
• Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ζηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο ηνπ δψνπ.   
10. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηππψλεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο γηα θάζε δψν ζην νπνίν 
εθαξκφδεη ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή γηα φζα δψα έρνπλ θαηα-
ρσξεζεί ζην παξειζφλ ζηελ ελ ιφγσ βάζε θαη εκθαλίδνπλ σο πξνζσξηλφ ηδηνθηήηε ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
11. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα φζεο θηεληαηξηθέο πξάμεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ – ε-
μεξρνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ή ζηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ δψσλ λα 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν θαη λα είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-
μεηο είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ Καηαθπγίνπ.  
12. Δίλαη ππνρξεσκέλνο  λα θαηαζέηεη εβδνκαδηαίν απνινγηζκφ ησλ θαξκάθσλ, ζθεπαζκάησλ, θαη ινηπψλ 
αλαιψζηκσλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δψσλ. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηειεί ζε ζρέζε πξνζηήζεσο πξνο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. Δπζχλεηαη δε πξνζσπηθψο, 
απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη απνιχησο θάζε επζχλε ηνπ Γήκνπ, γηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε απηφλ 
ή ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ παξερφκελσλ απ’ απηφλ θηεληα-
ηξηθψλ ππεξεζηψλ. 
Όια ηα έγγξαθα  πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκί-
κσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκ-
βαζεο.   
 
Άξζξν 9ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνδόηε 
Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη πξνο ρξήζε ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κα-
ηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γνπξνχηεο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 
απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ζθεπαζκάησλ θαη κέζσλ ζχκθσλα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ γηα ην έηνο 2017 θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή γξαπηή εη-
ζήγεζε ηνπ θηεληάηξνπ. 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθν-
ξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 
Δπίζεο ν Δξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα κε-
ξηκλά γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
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 Άξζξν10ν  Έθπησζε Παξόρνπ ππεξεζηώλ 

Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ ηνπ έγηλε  θαη απφ θάζε δη-
θαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016: 
α)ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 105  
β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξε-
ζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηά-
ζεσλ.(Άξζξν 203)  
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εη-
δηθή φριεζε, θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν Πάξν-
ρνο ππεξεζηψλ ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε 
θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζε-
ζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, 
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλα-
δφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
 
  Άξζξν 11ν :    ΑλσηΫξα βέα 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ λ. 4412/16 
 
Άξζξν 12ν: Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ θαηαζέηεη πξηλ  ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο 
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ εγγχε-
ζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηε ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφ-
ινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
Άξζξν 13ν :     Αλαζεώξεζε ηηκώλ   
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 
ακεηάβιεηεο .    
 
Άξζξν 14ν :    Ακνηβά  ΠΪξνρνπ Τπεξεζηώλ - Σξόπνο πιεξσκάο  
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Ζ ζπκβαηηθή ακνη-
βή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε 
ηελ πιεξσκή  θάζε Λνγαξηαζκνχ. 
Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη κέζσ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ ππεξεζηψλ, θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη  ζρεηηθφ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη 
θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ . 
Οη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ βαξχλεηαη κε φζνπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο πξνβιέπν-
ληαη κέζσ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.  
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Άξζξν 15ν :Αιιεινγξαθέα κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ 
 
Ζ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ ειεθηξνληθνχηαρπδξνκείνπ, θαη 
φπνπ θαη φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ,courier,  ελψ εηδηθά ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη ζηνλ Γήκν Ησαλληηψλ ηελ αιιεινγξαθία απηνπξνζψπσο. 
Ζ αιιεινγξαθία ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Άξζξν 16ν :Δκπηζηεπηηθόηεηα 
 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ (θαη νη 
πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφ-
ηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγν-
δφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ Δξγνδφηε. 
 
Άξζξν 17ν :     Δπέιπζε δηαθνξώλ  
Ο Δξγνδφηεο θαη ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψ-
ζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο 
θαη αιιειεγγχεο. Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβα-
ζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ θαζε-
θφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηα-
ηάμεηο ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ αξλεζεί ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
 

Οη παξαπΪλσ όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ εέλαη απαξΪβαηνη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, 
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφ-
λησλ δηαπηζηεπκέλν, πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation –EA) θαη κάιηζηα κέινο 
ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A) απηήο. 
Δθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε λα ηα πξνζθν-
κίζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ 
εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμην-
ινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 
Σα παξαπΪλσ ζα πεξηιεθζνύλ σο όξνη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ 
Οπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν έρεη ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κε-
ηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 

Άξζξν  18:  Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα Ϋγγξαθα 
1.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ www.ioannina.gr, φπνπ θαη δηαηίζεηαη πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθε-
ξνκέλσλ, ην πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  
2.  Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη επίζεο θαηά ηελ παξαιαβή ηεο 
λα απνζηέιινπλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ δηεχζπλζε ampasouna@ioannina.gr , ζην νπνίν λα 
αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο, δειαδή επσλπκία, δηεχζπλζε, ΣΚ, επάγγεικα, ΑΦΜ, ηειέθσλν, θαμ, 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν 
φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 
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ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ 
ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο. 
3.  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε: Καπιάλε 7, Σ.Κ. 45444, Ησάλληλα, ηειέθσλν 2651361332, Fax 2651074441, e-mail: ampasou-
na@ioannina.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 
4.  Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Πξσ-
ηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Σα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηη-
θψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ 
5ε εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δει κέρξη ηελ 03-03-2017 
θαη ώξα 15:00. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ εκε-
ξνκελίαο, σο εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 
5.  Ο Γήκνο Ησαλληηψλ επεμεξγάδεηαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηή-
καηνο θαη παξέρεη δηεπθξηλίζεηο, ζπγθεληξσηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη δχν (2) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηα-
ιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 07-03-2017 θαη ώξα 15:00, ζηηο δηεπζχλζεηο 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ ελδηαθεξφκελσλ.  
6.  Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο εθ κέξνπο ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΣΟ 2017 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ  ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:1 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ 
 

«ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
 
ΚΑ: 02.70.02.6117.006 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θπξίσο ησλ ζθχισλ πνπ θηινμελνχληαη  ζηηο ε-
γθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο''.  
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 νη δήµνη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ α-
δέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, πνπ ηνπο είρε αξρηθά αλαηεζεί κε ηνλ Ν.3170/2003. 
 Ο ∆ήµνο Ησαλληηψλ ελψ δηαζέηεη  θαηαθχγην - θηεληαηξείν, δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηα ΠΔ Γε-
σηερληθψλ - Κηεληάηξσλ ζην ππάξρνλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ νπφηε θξίλεηαη αλαγθαίν νη θηεληαηξηθέο ππε-
ξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο επδσίαο ησλ αδέζπνησλ πνπ θηινμε-
λνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ λα αλαηεζνχλ ζε ηδηψηε θηελίαηξν. 
 Ο/Ζ θηελίαηξνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπλεξγείνπ πεξηζπιινγήο  αδέζπνησλ δψσλ, 
γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην θαηαθχγην , ηελ ζηείξσζή ηνπο, ηελ 
ειεθηξνληθή ζήκαλζή ηνπο θαη ηελ άκεζε θαηαρψξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηε ''Βάζε Γεδνκέλσλ 
ήκαλζεο θαη Καηαγξαθήο ησλ Εψσλ πληξνθηάο θαη ησλ Ηδηνθηεηψλ ηνπο'' πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν Αγξνηη-
θήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη γεληθά ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε παξνρή ππεξεζίαο θηεληαηξηθνχ πεξηε-
ρνκέλνπ ε νπνία κπνξεί λα παξαζρεζεί βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ  Ησαλλί-
λσλ . 
 Δπίζεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηα δψα πνπ εηζέξρνληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ  
Ησαλλίλσλ ζε θαηάιιειε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο Leishmania spp., πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε θηελη-
αηξηθή πξάμε παξαζρεζεί. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ θηελίαηξν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αηκαηνινγηθέο 
θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο, απηέο  ζα δηελεξγνχληαη ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε έμνδα 
ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Οη εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηε-
ηεο ηνπ  Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε έμνδα ηνπ 
αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Γηα θάζε πεξηζπιιεγκέλν αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν, αηνκηθή θαξηέια 
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. 
1711/150664/28-11-2014 (ΦΔΚ 3249 Β’/2014) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Δπίζεο γηα θάζε εμσηεξηθφ ηνπ 
Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζπκβάλ, ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη εηδηθφ δειηίν πνπ αθν-
ξά θπξίσο ζηηο πεξηζπιινγέο θαη επαλεληάμεηο αδέζπνησλ ζθχισλ θαη ην νπνίν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη 
δελ απαηηεί  πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε φηαλ δελ ζα εθαξκνζηνχλ επηπιένλ ελέξγεηεο επί ηνπ ζπκβάληνο.  
 Ζ επαλέληαμε ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη πξνζσξηλά ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα 
γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αξµφδηαο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4039/2012 ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηψλ.   
 Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί επίζεο ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιχζζαο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφ-
ζνπλ κεηαμχ άιισλ θαη νη δήκνη ηεο ρψξαο, κε ηελ εθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο λφζνπ.   
  Δπίζεο, ν/ε  θηελίαηξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θάζε είδνπο εληχπσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαθπγίνπ – θηεληαηξείνπ, ηεο θαηάζεζεο ελππφγξαθσλ εηζεγήζεσλ  ψζηε 
λα ζπληαρζνχλ νη κειέηεο πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (θαξκάθσλ, αλαιψζηκσλ πιη-
θψλ, πιηθψλ θηεληαηξείνπ θ.ι.π) φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα είδε, ε κνλάδα κέηξεζήο ηνπο, νη 
πνζφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηψλ. Καηαζέηεη επίζεο ελππφγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ν-
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πνηνδήπνηε ζέκα ζπκβάιιεη ζηελ ελ γέλεη εχξπζκε εθαξκνγή ηεο  δηαρείξηζεο Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ αιιά θαη ηνπ «Πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο ιχζζαο», πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ή 
ηελ Πεληακειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4039/12. 
 Ο/ε θηελίαηξνο νθείιεη λα θαηαζέηεη εβδνκαδηαίν απνινγηζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε 
γηα ελεκέξσζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξεπξίζθεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε  ηεο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012, θαηαζέηνληαο ελππφγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ηα δψα πξνο επαλέληαμε, γηα ηπρφλ 
επηθίλδπλα δψα πνπ θηινμελνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν 
ζέκα πνπ ζεσξεί φηη αθνξά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαθπγίνπ - θηεληαηξείνπ ή ζηε δηαρείξηζε αδέ-
ζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Ο/ε θηελίαηξνο ζα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο ελ ιφγσ  επη-
ηξνπήο πνπ ζα ηνλ νξίζνπλ σο ππεχζπλν πινπνίεζήο ηνπο. 
 Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 604/1977 «Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηλη-
θψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ» θαη ηνπ Π.Γ. 463/1978 «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεη-
ηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη 
ηεξνχκελσλ βηβιίσλ», ν/ε θηελίαηξνο  αλαιακβάλεη ηελ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ Καηαθχγηνπ 
Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ, ηελ πγεηνλνκηθή επίβιεςε θαη ηελ επνπηεία απηνχ θαζψο θαη θάζε άιιε ππν-
ρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξά ζην θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηαθπγίσλ – 
θηεληαηξείσλ.    
 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβα-
ζεο. 
 Σν πνζφ ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 39.999,99€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ δηαδηθαζία ζα γίλεη 
κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ βάζεη ησλ άξζξσλ 117 θαη 327 ηνπ λφκνπ 4412/2016. H πίζησζε αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 40.000€ κε ΦΠΑ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε Κ.Α.: 
02.70.02.6117.006 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Ησάλληλα 13/01/2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 
 

ΜΠΔΝΔΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
Αξρηηέθησλ 

Ζ πληάμαζα 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 
Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
 

Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Μ Δ Σ Ρ Η  Η  
 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΕΩΟ 240 

2 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΒΑΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟΤ 

ΕΩΟ 290 

3 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 

4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΕΩΟ 290 

5 ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΗΜΟ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 

6 ΣΔΊΡΩΖ  ΚΤΛΟΤ ΕΩΟ 290 

7 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΗΑΗΜΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ 
 

120 

8 ΑΝΗΥΝΔΤΖ  LEISMANIA SPP ΕΩΟ 290 

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΛΤΑ ΕΩΟ 100 

10 ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΕΩΟ 10 

11 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΛΔΪΜΑΝΗΑΖ 

ΕΩΟ 45 

12 ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΚΑΣ ΑΠΟ-

ΚΟΠΖ  

 
 Οη πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη΄εθηίκεζε θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 
 Οη ππεξεζίεο κε Α/Α  11 '' Αηκαηνινγηθέο θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο'' δελ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ νπφηε ζα δηελεξγνχληαη ζε 
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηη-
θφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Ζ Τπεξεζία κε Α/Α12 ''Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ''  αθνξνχλ φζεο ππεξεζίεο δελ π-
πάγνληαη ζηηο κε Α/Α 1 έσο θαη 10 ππεξεζίεο ή δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηα-
θπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληά-
ηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Ησάλληλα 13/01/2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 
 

ΜΠΔΝΔΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
Αξρηηέθησλ 

 
Ζ πληάμαζα 

 
 
 

ΜΑΜΑΚΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 
Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΕΩΟ 240 2 480,00 

2 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΒΑΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟΤ 

ΕΩΟ 290 2 580,00 

3 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 10 2.900,00 

4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΕΩΟ 290 6 1.740,00 

5 ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΗΜΟ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 2 580,00 

6 ΣΔΊΡΩΖ  ΚΤΛΟΤ ΕΩΟ 290 70 20.300,00 

7 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΗΑΗΜΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ 
 

120 10 1.200,00 

8 ΑΝΗΥΝΔΤΖ  LEISMANIA SPP ΕΩΟ 290 4 1.160,00 

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΛΤΑ ΕΩΟ 100 5 500,00 

10 ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΕΩΟ 10 30 300,00 

11 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΛΔΪΜΑΝΗΑΖ 

ΕΩΟ 45 12 540,00 

12 ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΚΑΣ ΑΠΟ-

ΚΟΠΖ   
1.978,06 

ΤΝΟΛΟ 32.258,06 

ΦΠΑ 24% 7.741,93 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 39.999,99 

 
 

Οη πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη΄εθηίκεζε θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 
πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηη-
θνχ πνζνχ. 
 Οη ππεξεζίεο κε Α/Α  11 '' Αηκαηνινγηθέο θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο'' δελ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ νπφηε ζα δηελεξγνχληαη ζε 
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηη-
θφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Ζ Τπεξεζία κε Α/Α12 ''Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ''  αθνξνχλ φζεο ππεξεζίεο δελ π-
πάγνληαη ζηηο κε Α/Α 1 έσο θαη 10 ππεξεζίεο ή δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηα-
θπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληά-
ηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 

 
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ησάλληλα 13/01/2017 
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

 
 

ΜΠΔΝΔΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
Αξρηηέθησλ 

Ζ πληάμαζα 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 
Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΤΛΛΟΓΗ 
Ο/ε θηελίαηξνο θαζνδεγεί θαη ειέγρεη ην ζπλεξγείν πεξηζπιινγήο ζην έξγν ηνπ, εηδηθά φηαλ ε πεξηζπιινγή α-
θνξά ιπζζχπνπην αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο. 
 
Σηκή κνλάδαο: ΓΤΟ (2) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΜΑΝΗ – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΔΡΙΛΑΙΜΙΟΤ 
ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Σνπνζέηεζε microchip & πεξηιαίκηνπ θαη ελεκέξσζε ηεο “Βάζεο Γεδνκέλσλ ήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 
δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο'' πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  Σα 
πιηθά ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο: ΓΤΟ (2) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Γηα θάζε εηζεξρφκελν αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο Γήκνπ Ησαλλη-
ηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θιηληθή εμέηαζή ηνπ ψζηε λα θαζνξίδεηαη ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο ηνπ. 
 
Σηκή κνλάδαο: ΓΔΚΑ (10)ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν 
ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΜΒΟΛΙΧΝ 
Υνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελππφγξαθε εηζήγεζε ηνπ θηεληάηξνπ (απαξαίηεηα ην 
πεληαπιφ θαη ην αληηιπζζηθφ) θαη ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. 
Σηκή κνλάδαο: ΔΞΗ (6) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν  
ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΙΜΟ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Υνξήγεζε ζθεπαζκάησλ γηα απνπαξαζηηηζκφ δψσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελππφγξαθε εηζήγεζε 
ηνπ θηεληάηξνπ  θαη ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ.  
 
Σηκή κνλάδαο: ΓΤΟ (2) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΣΔΙΡΧΗ ΚΤΛΟΤ 
Πιήξεο σνζεθν-πζηεξεθηνκή κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα ζηα ζειπθά αδέζπνηα ζθπιηά θαη νξρεθηνκή κε α-
πνξξνθήζηκα ξάκκαηα ζηα αξζεληθά αδέζπνηα ζθπιηά. Αθνξά κφλν ζηελ εξγαζία ηνπ θηεληάηξνπ. Σα αλα-
ιψζηκα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη ζα παξέρνληαη απφ  ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο: ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ(70) ΔΤΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 7ν 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΙΑΙΜΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Αλ δηαπηζησζεί από ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη ηα δώα  πάζρνπλ από ηάζηκν λόζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θα-
ηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή.  Αθνξά κφλν ζηελ εξγαζία ηνπ θηεληάηξνπ. Σα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ 
απαηηνχληαη ζα παξέρνληαη απφ  ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο  ΓΔΚΑ   (10  ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 
ΑΝΙΥΝΔΤΗ LEISMANIA SPP 
Ζ αλίρλεπζε ηεο LEISMANIA SPP ζα γίλεηαη κε εηδηθά  ηεζη ιετζκαλίαζεο ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη απφ ηνλ 
Γήκν Ησαλληηψλ. 
Σηκή κνλάδαο:   ΣΔΔΡΑ (4 ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΛΤΑ 
Δθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο λφζνπ ηεο ιχζζαο θαη ηνπνζέηεζε microchip θαη πεξηιαίκηνπ, κε 
εκβφιηα θαη πιηθά  πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο:    ΠΔΝΣΔ  (5 ) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν 
ΔΤΘΑΝΑΙΑ 
Ζ εθαξκνγή επζαλαζίαο ζε δψα γηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ επηηξν-
πψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 4039/12. 
Σηκή κνλάδαο: ΣΡΗΑΝΣΑ  (30)ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΣΟΛΟΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΛΔΨΜΑΝΙΑΗ 
Αηκαηνινγηθέο θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφ-
ηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ νπφηε ζα δηελεξγνχληαη ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε 
έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο 
ηνπ. 
 
Σηκή κνλάδαο: ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν 
ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ''  αθνξνχλ φζεο ππεξεζίεο δελ ππάγνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 10  
δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα πξαγ-
καηνπνηνχληαη εμσηεξηθά κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηη-
θφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 
Σηκή θαη΄απνθνπή:  ΥΗΛΗΑ ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΥΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ (1.978,06) ΔΤΡΩ 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Ησάλληλα 13/01/2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

ΜΠΔΝΔΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
Αξρηηέθησλ 

  
Ζ πληάμαζα 

 
 

ΜΑΜΑΚΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 
Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν   

 
 
Άξζξν 1ν :     Αληηθεέκελν ζπγγξαθάο -Οξηζκνέ 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ θηινμελνχληαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο''.  
Σν πξφγξαµµα ζα εθαξκνζηεί ζε αδέζπνηα δψα  πνπ ρξήδνπλ  ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 
4039/12, θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ.  Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί επίζεο θαη ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιχζ-
ζαο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ νη δήκνη ηεο ρψξαο, κε ηελ εθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο 
λφζνπ. 
Φηινμελνχκελνη αδέζπνηνη ζθχινη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'' 
, ζεσξνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη κφλν απηνί πνπ έρνπλ πεξηζπιιερζεί απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ νξηζηεί σο π-
πεχζπλνη πεξηζπιινγήο απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην βηβιίν εηζφδνπ – εμφδνπ δψσλ πνπ 
ηεξείηαη ζην θαηαθχγην θαη κφλν γηα απηά ζα εθηειεζζεί ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο αδέζπνησλ ζθχισλ ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
Αλαζέηνπζα αξρή   είλαη ν Γήκνο Ησαλληηψλ  
Δξγνδφηεο είλαη  ν Γήκνο Ησαλληηψλ 
Πάξνρνο ππεξεζηψλ: θηελίαηξνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλν-
κέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ εξγνδφηε ζχκβαζε ηνπ Ν.4412/2016. 
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία  ηεο χκβαζεο : Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε Ακνηβή ηνπ 
Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ.  
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέ-
λσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ καδί 
κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3ν  ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. 
 
Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηΪμεηο 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N.3852/07-06-10 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσ-
κέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16: “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’.  
3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 
4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α/2012), φπσο ηζρχεη. 
5. O Ν. 604/1977 «Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηληθψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ» 
6. Σν  Π.Γ. 463/1978 «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηλη-
θψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ Κηεληάηξσλ θαη ηεξνχκελσλ βηβιίσλ» 
7. Σελ  ΚΤΑ 331/10301« Πξφγξακκα επηηήξεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ιχζζαο» φπσο ηζρχεη 
8. Αζηηθφο Κψδηθαο 
9. Οη φξνη Σεο Γηαθήξπμεο 
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Άξζξν 3ν :     πκβαηηθΪ ζηνηρεέα 
πκθσλεηηθφ 
Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Σερληθή πεξηγξαθή -κειέηε 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ  ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Γηαθή-
ξπμε. 
Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ 
ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέ-
ηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο, πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 
Άξζξν 4ν :     Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο παξνράο θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ 
Οη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'.'  Όζεο  ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ζην θαηαθχγην ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο, κε έμνδα ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ,  ν νπνίνο ζα 
πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
Tα πιηθά θαη ηα κέζα  πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο θηεληαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηαθχγην  
ζα παξέρνληαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ.  
Παξάιιεια ζα δηελεξγνχληαη “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκνί θαηά ηεο λφζνπ ηεο ιχζζαο θαη ηνπνζέηεζε microchip 
θαη πεξηιαίκηνπ . 
 
Άξζξν 5ν: Γηθαέσκα πκκεηνράο -ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θηελίαηξνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. 
Όζνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ ζα πεξηέρεη: 
1. Τπεχζπλε δήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79, 
2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.  
3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξί-
πησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
 
Άξζξν 6ν:  Δπέβιεςε ηεο ύκβαζεο 
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηελ επίβιεςε ζηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 7ν :     Υξόλνο εθηΫιεζεο εξγαζέαο   
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 8ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ   Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή παξνρή φισλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
1. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  είλαη ν πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο ηνπ  Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
2. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά 8:00- 16:00 ζηνλ ρψξν ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
3. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα δψα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ Καηαθχγην Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ. 
4. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα θηεληαηξηθά βηβιία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο. 
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5. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα ειεθηξνληθά ζεκαηλφκελα  αδέζπνηα ζθπιηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  θαη λα ηεξεί αξρείν ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. 
6. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φια ηα παξαζηαηηθά ησλ εμεηάζεσλ, εκβνιηαζκψλ, ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ θαη 
παξαηεξήζεσλ, γηα θάζε δψν μερσξηζηά ζε αηνκηθή θαξηέια.   
7. Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε νιηγνήκεξεο απνπζίαο ηνπ ή πξνζσξηλήο  αδπλακίαο παξνρήο ππεξε-
ζηψλ λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ γηα ηνλ θηελίαηξν πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζχκ-
βαζεο αληί απηνχ. 
8. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θάζε δπ-
ζκελή επίπησζε ζηελ επδσία ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ θαη 
απνδίδεηαη απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
9. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα θάζε δψν ζπληξνθηάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλί-
λσλ λα ηεξεί Αηνκηθή θαξηέια πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΚΤΑ 1711/150664(ΦΔΚ/Β/3249/04-
12-2014)ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ- Δζσηεξηθψλ-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  
• Φσηνγξαθία ηνπ αδέζπνηνπ δψνπ  
• Σν θχιν  
• Σε θπιή  
• Σν κέγεζνο (π.ρ. κηθξφζσκν, κεζαίν κεγέζνο, κεγαιφζσκν)  
• Αξηζκφ ζήκαλζεο  
• Ζκεξνκελία πεξηζπιινγήο  
• Σνπνζεζία πεξηζπιινγήο  
• Ζκεξνκελία θαη είδνο εκβνιηαζκψλ  
• Ζκεξνκελία ζηείξσζεο  
• Όλνκα θηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε ηε ζηείξσζε  
• Πξννξηζκφο ηνπ δψνπ (επαλέληαμε, πηνζεζία, επζαλαζία)  
• Ζκεξνκελία επζαλαζίαο ηνπ δψνπ 
• Ζκεξνκελία επαλέληαμεο ηνπ δψνπ, ν ηφπνο επαλέληαμεο απηνχ 
• Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ζηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο ηνπ δψνπ.   
10. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηππψλεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο γηα θάζε δψν ζην νπνίν 
εθαξκφδεη ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή γηα φζα δψα έρνπλ θαηα-
ρσξεζεί ζην παξειζφλ ζηελ ελ ιφγσ βάζε θαη εκθαλίδνπλ σο πξνζσξηλφ ηδηνθηήηε ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
11. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα φζεο θηεληαηξηθέο πξάμεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ – ε-
μεξρνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ή ζηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ δψσλ λα 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν θαη λα είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-
μεηο είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ Καηαθπγίνπ.  
12. Δίλαη ππνρξεσκέλνο  λα θαηαζέηεη εβδνκαδηαίν απνινγηζκφ ησλ θαξκάθσλ, ζθεπαζκάησλ, θαη ινηπψλ 
αλαιψζηκσλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δψσλ. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηειεί ζε ζρέζε πξνζηήζεσο πξνο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. Δπζχλεηαη δε πξνζσπηθψο, 
απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη απνιχησο θάζε επζχλε ηνπ Γήκνπ, γηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε απηφλ 
ή ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ παξερφκελσλ απ’ απηφλ θηεληα-
ηξηθψλ ππεξεζηψλ. 
Όια ηα έγγξαθα  πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκί-
κσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκ-
βαζεο.   
 
Άξζξν 9ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνδόηε 
Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη πξνο ρξήζε ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κα-
ηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γνπξνχηεο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 
απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ζθεπαζκάησλ θαη κέζσλ ζχκθσλα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 
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εκθαλίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ γηα ην έηνο 2017 θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή γξαπηή εη-
ζήγεζε ηνπ θηεληάηξνπ. 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθν-
ξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 
Δπίζεο ν Δξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα κε-
ξηκλά γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
 

 Άξζξν10ν  Έθπησζε Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ ηνπ έγηλε  θαη απφ θάζε δη-
θαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016: 
α)ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 105  
β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξε-
ζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηά-
ζεσλ.(Άξζξν 203)  
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εη-
δηθή φριεζε, θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν Πάξν-
ρνο ππεξεζηψλ ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε 
θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζε-
ζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, 
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλα-
δφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: α) Ζ 
ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. β) πληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
 
Άξζξν 11ν :    ΑλσηΫξα βέα 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ λ. 4412/16 
 
Άξζξν 12ν: Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ θαηαζέηεη πξηλ  ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο 
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ εγγχε-
ζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηε ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφ-
ινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
Άξζξν 13ν :     Αλαζεώξεζε ηηκώλ   
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 
ακεηάβιεηεο .    
 
Άξζξν 14ν :    Ακνηβά  ΠΪξνρνπ Τπεξεζηώλ - Σξόπνο πιεξσκάο  
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Ζ ζπκβαηηθή ακνη-
βή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε 
ηελ πιεξσκή  θάζε Λνγαξηαζκνχ. 
Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη κέζσ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ ππεξεζηψλ, θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο. 
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Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη  ζρεηηθφ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη 
θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ . 
Οη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ βαξχλεηαη κε φζνπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο πξνβιέπν-
ληαη κέζσ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.  
 
Άξζξν 15ν :Αιιεινγξαθέα κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ 
 
Ζ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ ειεθηξνληθνχηαρπδξνκείνπ, θαη 
φπνπ θαη φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ,courier,  ελψ εηδηθά ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη ζηνλ Γήκν Ησαλληηψλ ηελ αιιεινγξαθία απηνπξνζψπσο. 
Ζ αιιεινγξαθία ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Άξζξν 16ν :Δκπηζηεπηηθόηεηα 
 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ (θαη νη 
πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφ-
ηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγν-
δφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ Δξγνδφηε. 

 
Άξζξν 17ν :     Δπέιπζε δηαθνξώλ  
Ο Δξγνδφηεο θαη ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψ-
ζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο 
θαη αιιειεγγχεο. Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβα-
ζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ θαζε-
θφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηα-
ηάμεηο ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ αξλεζεί ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
 
 
 
 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Ησάλληλα 13/01/2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

ΜΠΔΝΔΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
Αξρηηέθησλ 

  
Ζ πληάμαζα 

 
 

ΜΑΜΑΚΖ ΥΑΡΟΤΛΑ 
Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΕΩΟ 240 
  

2 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΒΑΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟΤ 

ΕΩΟ 290 
  

3 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 
  

4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΕΩΟ 290 
  

5 ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΗΜΟ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 
  

6 ΣΔΊΡΩΖ  ΚΤΛΟΤ ΕΩΟ 290 
  

7 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΗΑΗΜΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ 
 

120 
  

8 ΑΝΗΥΝΔΤΖ  LEISMANIA SPP ΕΩΟ 290 
  

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΛΤΑ ΕΩΟ 100 
  

10 ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΕΩΟ 10 
  

11 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΛΔΪΜΑΝΗΑΖ 

ΕΩΟ 45 
  

12 ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΚΑΣ ΑΠΟ-

ΚΟΠΖ    

ΤΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 
 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ…………………….. 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/λζε Σνπηθάο Οηθνλνκηθάο ΑλΪπηπμεο 
Σκάκα Αγξνηηθάο ΠαξΪγσγεο & Αιηεέαο 

ΔΡΓΑΙΑ:« ΑΜΟΗΒΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€ 
ΔΣΟ  2017 
 
 
 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΤΛΛΟΓΗ 
Ο/Ζ θηελίαηξνο θαζνδεγεί θαη ειέγρεη ην ζπλεξγείν πεξηζπιινγήο ζην έξγν ηνπ, εηδηθά φηαλ ε πεξηζπιινγή 
αθνξά ιπζζχπνπην αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο. 
Σηκή κνλάδαο:                  (   ) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΜΑΝΗ – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΔΡΙΛΑΙΜΙΟΤ 
ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Σνπνζέηεζε microchip & πεξηιαίκηνπ θαη ελεκέξσζε ηεο “Βάζεο Γεδνκέλσλ ήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 
δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο'' πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  Σα 
πιηθά ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο:               (   ) ΔΤΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Γηα θάζε εηζεξρφκελν αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο Γήκνπ Ησαλλη-
ηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θιηληθή εμέηαζή ηνπψζηε λα θαζνξίδεηαη ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο ηνπ. 
 
Σηκή κνλάδαο:                (   )ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν 
ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΜΒΟΛΙΧΝ 
Υνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελππφγξαθε εηζήγεζε ηνπ θηεληάηξνπ (απαξαίηεηα ην 
πεληαπιφ θαη ην αληηιπζζηθφ) θαη ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο:             (   ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν  
ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΙΜΟ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Υνξήγεζε ζθεπαζκάησλ γηα απνπαξαζηηηζκφ δψσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελππφγξαθε εηζήγεζε 
ηνπ θηεληάηξνπ  θαη ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ.  
 
Σηκή κνλάδαο:          (   ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΣΔΙΡΧΗ ΚΤΛΟΤ 
Πιήξεο σνζεθν-πζηεξεθηνκή κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα ζηα ζειπθά αδέζπνηα ζθπιηά θαη νξρεθηνκή κε α-
πνξξνθήζηκα ξάκκαηα ζηα αξζεληθά αδέζπνηα ζθπιηά. Αθνξά κφλν ζηελ εξγαζία ηνπ θηεληάηξνπ. Σα αλα-
ιψζηκα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη ζα παξέρνληαη απφ  ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
Σηκή κνλάδαο:            (   ) ΔΤΡΏ 
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ΑΡΘΡΟ 7ν 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΙΑΙΜΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 
Αλ δηαπηζησζεί από ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη ηα δώα  πάζρνπλ από ηάζηκν λόζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θα-
ηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή.  Αθνξά κφλν ζηελ εξγαζία ηνπ θηεληάηξνπ. Σα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ 
απαηηνχληαη ζα παξέρνληαη απφ  ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο             (    ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 
ΑΝΙΥΝΔΤΗ LEISMANIA SPP 
Ζ αλίρλεπζε ηεο LEISMANIA SPP ζα γίλεηαη κε εηδηθά  ηεζη ιετζκαλίαζεο ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη απφ ηνλ 
Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο:            (   ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΛΤΑ 
Δθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο λφζνπ ηεο ιχζζαο θαη ηνπνζέηεζε microchip θαη πεξηιαίκηνπ, κε 
εκβφιηα θαη πιηθά  πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
 
Σηκή κνλάδαο:          (   ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν 
ΔΤΘΑΝΑΙΑ 
Ζ εθαξκνγή επζαλαζίαο ζε δψα γηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ επηηξν-
πψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 4039/12. 
 
Σηκή κνλάδαο:           (  )ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΣΟΛΟΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΛΔΨΜΑΝΙΑΗ 
Αηκαηνινγηθέο θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφ-
ηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ νπφηε ζα δηελεξγνχληαη ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε 
έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο 
ηνπ. 
 
Σηκή κνλάδαο:          (   ) ΔΤΡΏ 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν 
ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ''  αθνξνχλ φζεο ππεξεζίεο δελ ππάγνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 10  
δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα πξαγ-
καηνπνηνχληαη εμσηεξηθά κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην αλάινγν παξαζηαηη-
θφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 
Σηκή θαη΄απνθνπή:                                                                                       (                 ) ΔΤΡΏ 
 
 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ……………………. 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 
 
 
 
 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ(ΣΔΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο I: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτο-
ποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυναφισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ  
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6125 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45444  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΟΤΝΑ 
- Σθλζφωνο:  2651361332 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  ampasouna@ioannina.gr 
-Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.ioannina.gr  

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Αμοιβθ Κτθνιατρων, CPV 85200000-1 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:   
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : φμβαςθ υπθρεςιϊν 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : -- 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): ………….. 
 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 
 
 

                                                 

12 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

13 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μάιου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (EE L 124τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαι-
τοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφ-
ρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκα-

τομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [...] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατά-

ςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, αναφζ-

ρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, 

εφόςον απαιτείται και υπάρχει 

[...] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: [...] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι12: [...] 

Σθλζφωνο: [...] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [...] 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δι-

κτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 
[...] 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 

μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ13; 
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 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ 

 
 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ δι-

αδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

από κοινοφ με άλλουσ14; 
*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήςτε για την υποβολή χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμε-
νουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικε-

φαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κα-

κικοντα...): 

α): *...+ 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομι-

κοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμ-

βαςθσ: 

β): *...+ 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμε-

τζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 
γ): [...] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο· 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 

τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

[ .. ] 

 

[ .. ] 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [ .. ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: [ .. ] 

Σθλζφωνο: [ .. ] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [ .. ] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοι-

χεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ 

μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό ...): 

[ .. ] 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ15 

 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ι-

κανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτι-

ρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ 

IV κατωτζρω; 

*+Ναι*+Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
15

 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 "Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτ-
λουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ II του Παραρτιματοσ XII του 
Προςαρτιματοσ Α' ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικα-
νότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυ-
γκεκριμζνεσ ικανότθτεσ." 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ III, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζρ-
γων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομι-
κόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικο-
νομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμ-
φωνα με το μζροσ IV για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

Δ. Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομι-
κόσ φορζασ 

 

 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθ-
ροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ 
ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων) 

 
 
 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανα-

κζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινό-

μενων υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ 

ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν : 
[...] 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ16 

 

                                                 
16

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυ-
νατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζρο-
ντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
17

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
18

 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ "διαφκορά" 
19

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλ-
λθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και 
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ 
τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαί-
ου για τη διαφθορά και του Πρόςθετου ς' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 
παρ. 1 β αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 
20

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευ-
ρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν με αυτιν Πρωτοκόλλων. 
21

  Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν κα-
ταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
22

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίη-
ςησ εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ". 
23

  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοθεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία 
των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ17· 

2. δωροδοκία18,19· 

3. απάτθ20· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ21· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ22· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων23. 
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 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπι-
κϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα 
φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
25

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
26

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται 
27

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται 
28

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο απο-
κλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ κατα-

δίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι από-
φαςθ *+ Ναι *+ Όχι 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι ο-

ποιοςδιποτε προςϊπου24 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ε-

λζγχου 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακή διεφθυν-
ςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή ςτοι-
χεία αναφοράσ των εγγράφων): 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκ-

δοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο 

ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ πε-

ρίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει; 

 
*….+*…+*….+*….+25 

Εάν ναι, αναφζρετε26: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ από-

φαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθ-

μεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 

λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

α) Ημερομθνία:*….+, ςθμείο-(-α): *...+, λόγοσ(-

οι): *...+ 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
*...+· 

β) *...+ 

 γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *...+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *...+ 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικα-

ςτικι απόφαςθ: 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακή διεφθυν-

ςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή ςτοι-

χεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *….+*…+*….+*….+27 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου («αυτο-

κάκαρςθ»)28
; 

 αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Όχι 
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29 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ’ εξακο-

λοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν. 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθ-

καν29: 
*…+ 
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 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επι-
κουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 
31

 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ' εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 
Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
τθν πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοι-
νωνικισ αςφάλιςθσ30, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκα-
τεςτθμζνοσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

  
ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

Εάν όχι αναφζρετε: 
 

α)*...+· α)*...+ 

 

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
    

πρόκειται:     

  β)*...+ β)*...+  

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;     

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των     

υποχρεϊςεων;  γ.1) *+ Ναι *+ Όχι γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;     

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
 

-*+ Ναι *+ Όχι -*+ Ναι *+ Όχι 
 

δεςμευτικι;  

-*…+      -*…..+ 

 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι   
 
 
 
 
 
 
 
L J 

  

ζκδοςθσ απόφαςθσ  -*….+ -*…..+  

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
    

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ     

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:     

  γ.2)* ….+· γ.2)* ….+·  

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:     

δ) 0 οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
 δ) *+ Ναι *+ Όχι δ) *+ Ναι *+ Όχι  

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ  Εάν ναι, να Εάν ναι, να  

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  αναφερκοφν αναφερκοφν  

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά  λεπτομερείσ λεπτομερείσ  

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των  πλθροφορίεσ πλθροφορίεσ  

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
 
 
 

 [...] *…+  

 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ;

31
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 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη όςον αφορά την κατα-

βολή των φόρων ή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλι-

ςησ διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, 

επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
32 

[...][...][...] 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παρά-
πτωμα 

 

 

                                                 
33

 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατά-
ξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2. 
34

 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονι-
ςμόσ ΕΕ 2016/7) 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι Απάντθςθ: 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερό-
ντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει 
του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου33; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπι-
ςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λό-
γου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *...+ 

 

 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ κα-
ταςτάςεισ34: 

*+ Ναι *+ Όχι 

α) πτϊχευςθ, ι 
 

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκα-
καριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 

 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευ-
τικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι 

 

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δρα-
ςτθριοτιτων, ι 

 

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςτα-
ςθ προκφπτουςα από παρόμοια δια-
δικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ δι-
ατάξεισ νόμου 

 

Εάν ναι: 
 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: -[...] 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζ-
ασ, κα δφναται να 

-[...] 
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 Άρκρο 73 παρ. 5. 
36

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ 
άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 
37

 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ 

υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νο-

μοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με 

τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ περιςτά-

ςεισ35 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακρι-

βή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *. ][...][. ] 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτω-
μα36; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

[...] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
[...] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

[...] 
 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
[...] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερό-
ντων37, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 
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 Πρβλ. άρκρο 48. 
39

  Η απόδοςθ όρων είναι, ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

πλθροφορίεσ: [...] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επι-
χείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμ-
βουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο 
τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβα-
ςθσ38; 
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμ-
μζλεια39 κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊ-
δουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθ-
γοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθ-
γοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλε-
ςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προ-
θγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ 
ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

[...] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[...] 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επι-
βεβαιϊςει ότι: 

*+ Ναι *+ Όχι 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευ-
δϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λό-
γων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 

 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 

 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρ-
χι/ανακζτοντα φορζα 

 

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει 
με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 

να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που εν-

δζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελεί-

ασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφο-

ροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 

τθν Ενότθτα α του Μζρουσ IV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 

Μζρουσ IV: 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

 
Α: Καταλλθλότθτα 

 
 

                                                 
40

 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμε-

νων κριτθρίων επιλογισ 
Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 
*+ Ναι *+ Όχι 

Καταλλθλότθτα  Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκα-

τάςταςισ
40

; του: 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

[...] 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επα-

κριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*…+*…+*….+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 

τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 

χϊρα εγκατάςταςισ του 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν 

τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 
*...+ *+ Ναι *+ Όχι 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται , αναφζρετε: 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, 
επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): [. ] 
[… ][… ] 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

[ .. ],[ .... +*...+νόμιςμα  

είναι ο εξισ: (διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 

ηλεκτρονικά, αναφζρετε: εγγράφων):  

 [… ][ .....][ ..... ]  

   

2) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ πε-
ρίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθ-
κε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομι-
κόσ φορζασ: 

[...] 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. 

 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθν τελευταία πενταετία, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότε-
ρεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιο-
ριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου α-
ναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ (μόνο ΟΣΑ): 
 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγ-
γραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν δια-
κιρυξθ): 
 
*………………….+ 
 

Περιγραφι Ποςά Ημερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να   χρθςιμο-
ποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ 
ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ41 : 
 

*….+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον α-
κόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό: 

*….+ 

4) Σα ακόλουκα επαγγελματικά προςόντα δι-
ατίκενται : 
 

 
*…………………………………+ 
 
 

 
      

 

                                                 
41

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικο-
νομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 
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42

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ II, ενότθτα Γ ανω-
τζρω. 

 

5) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυ-

ναμικό του οικονομικοφ φορζα κατά τα 

τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ: 

Ζτοσ, μζςο ετιςιο  εργατοχπαλλθλικό προ-

ςωπικό: 

[...], [...] 

[...], [...] 

6) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διά-

κεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκα-

ταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

[...] 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολα-

βίασ42 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) 

τθσ ςφμβαςθσ: 

[...] 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι 

ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυ-

πα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊ-

νουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται 

με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβα-

ςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προ-

ςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλι-

ςθσ ποιότθτασ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

[ .. ] [..... ] 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, 

επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*…+*…+*…] 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊ-

νουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται 

με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα πε-

ριβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προ-

ςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρό-

τυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

[ .. ] [..... ] 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, 

επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *.

 ........................ ][ ..... ][ .... ] 
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Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδο-

κεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βε-

βαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορ-

φϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι 

πρότυπα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργα-

ςία; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινί-

ςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργα-

ςία: 

*+ Ναι *+ Όχι 

[ ... ] [ ..... ] 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδο-

ςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγρά-

φων): *. ........... ][ ..... ][ ..... ] 
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Μζροσ VΙ: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ I - IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευ-
δϊν δθλϊςεων. 
 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαςτε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθ-
ςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται43, 
εκτόσ εάν: 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευ-
κείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν44. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρ-
χισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ I, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρό-
ςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον 
εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *. ] 

 
 

                                                 
43

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
44

 Υπό την προχπόθεςη ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτητεσ πληροφορίεσ (διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην ανα8ζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα 
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςή για την εν λόγω πρόςβαςη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Γ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 
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 Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ονομαςία Σράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΣΚ – τθλ-FAX)   Ημερομθνία ζκδοςθσ …………… 
       ΕΤΡΩ ……………………………. 
Προσ: …………………. 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ υπ’ αρικμόν …………………….. για ΕΤΡΩ ……………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκ-
κλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των ΕΤΡΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζ-
ωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ 
……………, ΣΚ…………………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υ-

πόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζ-
λεςθ από αυτι των όρων τθσ ςφμβαςθσ, που κα υπογραφεί μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςίασ με 
τίτλο ………………………………………………….……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/…… και …… /…… 
αρικμόσ απόφαςθσ οικονομικισ επιτροπισ κατακφρωςθσ) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ 
ςυμβατικισ προ Φ.Π.Α. αξίασ ……………………. ΕΤΡΩ αυτισ.  
Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι με-
ρικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζ-
λοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Οι υποχρεϊςεισ από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ, τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι με 
ζγγραφθ διλωςθ του Διμου ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο εξεδόκθ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
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ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 
«ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» 

 
 ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζήκεξα ηελ …-….-2017 κεηαμχ αθελφο κελ ηνπ θ. ΘΧΜΑ 

ΜΠΔΓΚΑ ΓεκΪξρνπ Ισαλλέλσλ, θαη αθεηέξνπ δε κε ηνλ θ. ………….., ν νπνίνο εθπξνζσπεί λνκίκσο ηελ 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………..» κε έδξα ηελ νδφ ……………….. θαη Α Φ Μ  … … … …  ΓΟ Τ 
………….., ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελεξγψληαο κε βάζε Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  θαη έρνληαο ππ΄ φςε: 

Σηο δηαηάμεηο: 
XV. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
XVI. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) 
XVII. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-

1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
XVIII. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

XIX. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζί-
αο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

XX. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλε-
ηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηά-
μεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

XXI. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιε-
θηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

XXII. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, 
ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηή-
ζεθε θαη ηζρχεη 

XXIII. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο ηξνπν-
πνηήζεθε θαη ηζρχεη 

XXIV. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

XXV. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
XXVI. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο  

παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  
XXVII. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  «Σππνπνηεκέλνπ Δληχ-

πνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλα-
ςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

XXVIII. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

 
11. Σελ αξηζκ. 17472/5444/01-09-2014 απφθαζε Γεκάξρνπ  γηα νξηζκφ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ & ηελ αξηζκ. 22784/2089/31-03-2015 απφθαζε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ν-
ξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ. 

12. Σελ χπαξμε πίζησζεο πνζνύ 40.000,00€ κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ» ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνιν-

γηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α.: 70.02.6117.006. 
13. Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.999,99€ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζί-

α/εξγαζία, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. με κωδικό CPV 85200000-1. 
14. Σν κε αξηζκ. Πξση. 1654/69/16-01-2017  πξσηνγελέο αίηεκα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη αλαξηεζεί 

ζην ΚΖΜΓΖ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 17REQ005698355 2017-01-16 απφ ην Σκήκα 
Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

15. Σελ 48/ 17-01-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηάζεζε ηεο πίζησζεο, ηελ έγθξηζε 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
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16. Σελ 48/17-01-2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί δηάζεζε πίζησζεο έγθξηζεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο  

17. Σελ κε αξηζκφ 4 9 7 1 / 1 0 4 7 / 3 0 / 0 1 / 2 0 1 7  Γηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ. 
18. Σν απφ ………………. Πξαθηηθφ 1 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή . 
19. Σελ αξηζ. …………… Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξα-

ζίαο κε  ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑ-
ΣΡΧΝ» γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ ελφο έηνπο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

20. Σελ  κε αξ. ………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο κε εκεξνκελία έθδνζεο 
………………………., πνζνχ …………………..€ ηεο ηξάπεδαο  ………………………. 

 
Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι  

 
ηελ δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………», κε έδξα ηελ νδφ 

……………………………. θαη Α Φ Μ  … … … … … … .  ΓΟ Τ …………….. (θαινχκελε εθεμήο «αλάδνρν»),  ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο  κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο …………………..€ κε 
ΦΠΑ, αλαιπηηθά σο θαησηέξσ: 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΕΩΟ 240 
  

2 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΜΑΝΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΒΑΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟΤ 

ΕΩΟ 290 
  

3 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 
  

4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ ΕΩΟ 290 
  

5 ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΗΜΟ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΕΩΟ 290 
  

6 ΣΔΊΡΩΖ  ΚΤΛΟΤ ΕΩΟ 290 
  

7 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΗΑΗΜΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ 
 

120 
  

8 ΑΝΗΥΝΔΤΖ  LEISMANIA SPP ΕΩΟ 290 
  

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΛΤΑ ΕΩΟ 100 
  

10 ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΕΩΟ 10 
  

11 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΛΔΪΜΑΝΗΑΖ 

ΕΩΟ 45 
  

12 ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΚΑΣ ΑΠΟ-

ΚΟΠΖ    

ΤΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 
 
1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 Ζ παξνχζα αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ζην Καηα-

θχγην αδέζπνησλ δψσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο. Ζ 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζα είλαη έλα έηνο. 

 
Ζ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ θηινμελνχληαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο''.  
Σν πξφγξαµµα ζα εθαξκνζηεί ζε αδέζπνηα δψα  πνπ ρξήδνπλ  ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 
4039/12, θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ.  Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί επίζεο θαη ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιχζ-
ζαο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ νη δήκνη ηεο ρψξαο, κε ηελ εθαξκνγή “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκψλ θαηά ηεο 
λφζνπ. 
Φηινμελνχκελνη αδέζπνηνη ζθχινη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
''Γνπξνχηεο'' , ζεσξνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη κφλν απηνί πνπ έρνπλ πεξηζπιιερζεί απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ 
νξηζηεί σο ππεχζπλνη πεξηζπιινγήο απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην βηβιίν εηζφδνπ – εμφ-
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δνπ δψσλ πνπ ηεξείηαη ζην θαηαθχγην θαη κφλν γηα απηά ζα εθηειεζζεί ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο αδέζπνησλ 
ζθχισλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
Οη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ''Γνπξνχηεο'.'  Όζεο  ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ζην θαηαθχγην ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο, κε έμνδα ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ,  ν νπνίνο ζα 
πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
Tα πιηθά θαη ηα κέζα  πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο θηεληαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηαθχγην  
ζα παξέρνληαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ.  
Παξάιιεια ζα δηελεξγνχληαη “επί ηφπνπ'' εκβνιηαζκνί θαηά ηεο λφζνπ ηεο ιχζζαο θαη ηνπνζέηεζε microchip 
θαη πεξηιαίκηνπ . 

 
Οη πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη΄εθηίκεζε θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 
πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηη-
θνχ πνζνχ. 
 Οη ππεξεζίεο κε Α/Α  11 '' Αηκαηνινγηθέο θαη παξαζηηνινγηθέο εμεηάζεηο ιετζκαλίαζεο'' δελ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ νπφηε ζα δηελεξγνχληαη ζε 
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηη-
θφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 
 Ζ Τπεξεζία κε Α/Α12 ''Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ''  αθνξνχλ φζεο ππεξεζίεο δελ π-
πάγνληαη ζηηο κε Α/Α 1 έσο θαη 10 ππεξεζίεο ή δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Καηα-
θπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θηεληά-
ηξνπ, ν νπνίνο ζα πξνζθνκίδεη ην  αλάινγν παξαζηαηηθφ πξνο θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ. 

 
2:  Δπέβιεςε ηεο ύκβαζεο 
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηελ επίβιεςε ζηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
3 :     Υξόλνο εθηΫιεζεο εξγαζέαο   
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
4:     Τπνρξεώζεηο ηνπ   Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή παξνρή φισλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
1. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  είλαη ν πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο ηνπ  Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
2. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά 8:00- 16:00 ζηνλ ρψξν ηνπ Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ . 
3. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα δψα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ Καηαθχγην Αδέζπνησλ 
Εψσλ Ησαλλίλσλ. 
4. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα θηεληαηξηθά βηβιία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο. 
5. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγξάθεη ηα ειεθηξνληθά ζεκαηλφκελα  αδέζπνηα ζθπιηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  θαη λα ηεξεί αξρείν ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησ-
αλλίλσλ κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. 
6. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φια ηα παξαζηαηηθά ησλ εμεηάζεσλ, εκβνιηαζκψλ, ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ θαη 
παξαηεξήζεσλ, γηα θάζε δψν μερσξηζηά ζε αηνκηθή θαξηέια.   
7. Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε νιηγνήκεξεο απνπζίαο ηνπ ή πξνζσξηλήο  αδπλακίαο παξνρήο ππεξε-
ζηψλ λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ γηα ηνλ θηελίαηξν πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζχκ-
βαζεο αληί απηνχ. 
8. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θάζε 
δπζκελή επίπησζε ζηελ επδσία ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ 
θαη απνδίδεηαη απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
9. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα θάζε δψν ζπληξνθηάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλί-
λσλ λα ηεξεί Αηνκηθή θαξηέια πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΚΤΑ 1711/150664(ΦΔΚ/Β/3249/04-
12-2014)ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ- Δζσηεξηθψλ-Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  
• Φσηνγξαθία ηνπ αδέζπνηνπ δψνπ  
• Σν θχιν  
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• Σε θπιή  
• Σν κέγεζνο (π.ρ. κηθξφζσκν, κεζαίν κεγέζνο, κεγαιφζσκν)  
• Αξηζκφ ζήκαλζεο  
• Ζκεξνκελία πεξηζπιινγήο  
• Σνπνζεζία πεξηζπιινγήο  
• Ζκεξνκελία θαη είδνο εκβνιηαζκψλ  
• Ζκεξνκελία ζηείξσζεο  
• Όλνκα θηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε ηε ζηείξσζε  
• Πξννξηζκφο ηνπ δψνπ (επαλέληαμε, πηνζεζία, επζαλαζία)  
• Ζκεξνκελία επζαλαζίαο ηνπ δψνπ 
• Ζκεξνκελία επαλέληαμεο ηνπ δψνπ, ν ηφπνο επαλέληαμεο απηνχ 
• Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ζηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο ηνπ δψνπ.   
10. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηππψλεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο γηα θάζε δψν ζην νπνίν 
εθαξκφδεη ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή γηα φζα δψα έρνπλ θαηα-
ρσξεζεί ζην παξειζφλ ζηελ ελ ιφγσ βάζε θαη εκθαλίδνπλ σο πξνζσξηλφ ηδηνθηήηε ην Γήκν Ησαλληηψλ. 
11. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα φζεο θηεληαηξηθέο πξάμεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ – 
εμεξρνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην Καηαθχγην Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ ή ζηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ δψσλ λα 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν θαη λα είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-
μεηο είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ Καηαθπγίνπ.  
12. Δίλαη ππνρξεσκέλνο  λα θαηαζέηεη εβδνκαδηαίν απνινγηζκφ ησλ θαξκάθσλ, ζθεπαζκάησλ, θαη ινηπψλ 
αλαιψζηκσλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δψσλ. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηειεί ζε ζρέζε πξνζηήζεσο πξνο ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ. Δπζχλεηαη δε πξνζσπη-
θψο, απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη απνιχησο θάζε επζχλε ηνπ Γήκνπ, γηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε 
απηφλ ή ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ παξερφκελσλ απ’ απηφλ 
θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 
Όια ηα έγγξαθα  πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκί-
κσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκ-
βαζεο.   
5 :     Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνδόηε 
Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη πξνο ρξήζε ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Καηαθπγίνπ Αδέζπνησλ Εψσλ Ησαλλίλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γνπξνχηεο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 
απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ζθεπαζκάησλ θαη κέζσλ ζχκθσλα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ γηα ην έηνο 2017 θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή γξαπηή εη-
ζήγεζε ηνπ θηεληάηξνπ. 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνλ Πάξνρν ππεξεζηψλ, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξν-
θνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 
Δπίζεο ν Δξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 
κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
 

 6  Έθπησζε Παξόρνπ ππεξεζηώλ 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ ηνπ έγηλε  θαη απφ θάζε δη-
θαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016: 
α)ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 105  
β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξε-
ζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηά-
ζεσλ.(Άξζξν 203)  
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εη-
δηθή φριεζε, θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν Πάξν-
ρνο ππεξεζηψλ ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε 
θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζε-
ζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, 
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ α-
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λαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απ-
ηήλ.  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
 
7 :    ΑλσηΫξα βέα 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ λ. 4412/16 
 
8 :     Αλαζεώξεζε ηηκώλ   
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
θαη ακεηάβιεηεο .    
 
9 :    Ακνηβά  ΠΪξνρνπ Τπεξεζηώλ - Σξόπνο πιεξσκάο  
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ Παξφρνπ ππεξεζηψλ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Ζ ζπκβαηηθή α-
κνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, 
κε ηελ πιεξσκή  θάζε Λνγαξηαζκνχ. 
Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη κέζσ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ ππεξεζηψλ, θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη  ζρεηηθφ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη 
θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ . 
Οη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ βαξχλεηαη κε φζνπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο πξνβιέπν-
ληαη κέζσ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.  
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη νη ζπκθσλεζέληεο φξνη λα θεξχμεη 
κε απφθαζή ηεο έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη λα δηελεξγήζεη λέα ζε βάξνο ηνπ δεκνπξαζία θαζψο επίζεο ην δη-
θαίσκα ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηη-
θήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο κεληαίαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απν-
ηειεί ην ηειηθά κεληαίσο πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν. 
Ζ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή γίλεηαη 15 εκέξεο κεηά ην πέξαο 
ησλ εξγαζηψλ θάζε πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηηκνιφγεζε. Ζ εληαικαηνπνίεζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ βεβαίσ-
ζε θαιήο εθηέιεζεο.  
Οη θάζε είδνπο θφξνη, θφξνη εηζθνξέο, ηέιε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε θιπ βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν. 
Σπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ιφγσ αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Φ.Π.Α. βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ Γήκν. 
 
10 :Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ (θαη νη 
πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφ-
ηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγν-
δφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ Δξγνδφηε. 

 
11: Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
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ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ηεο Γηαθήξπμεο, ν Αλάδνρνο, θαηέζεζε ηελ κε αξ. ………………… 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο κε εκεξνκελία έθδνζεο ………………………, πνζνχ 
………………………….€ ηεο ηξάπεδαο  ……………………... 
 

 
12. Λύζε ηεο ύκβαζεο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη 
ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε 
ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξα-
μίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

13. Λύζε ηεο ύκβαζεο- Παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 
Ζ ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, φπνπ βε-

βαηψλεηαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Δ..Τ. 

 
14. Γιώζζα ύκβαζεο - ζκβαηηθΪ ζηνηρεΙα ησλ ππεξεζηώλ - ΔθαξκνζηΫν δέθαην 

1 Ζ παξνχζα ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή, νκνίσο δε νηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ ζα γίλεηαη 
ζηελ ειιεληθή.  
2 Μεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εθηφο απφ ηα ζρεηηθά δηαγσληζηηθά ζηνηρεία-έγγξαθα θαλέλα 
άιιν έγγξαθν θείκελν ή ζηνηρείν πξνγελέζηεξα ζπληαρζέλ απφ απηήλ, ή αληαιιαγέο αλακεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέ-
λσλ είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί ππφςε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
3 Ζ ζπκβαηηθή ζρέζε ησλ Μεξψλ (εθαξκνγή - εξκελεία απηήο) δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ Γί-
θαην, ηπρφλ δε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχκβαζε ζα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ δηθα-
ζηεξίσλ. 
 

15. ΓΙΑΦΟΡΑ 
Γηα φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ φηη αλαθέξνληαη ζηελ  ηερληθή Μειέηε ηεο 

Γηεχζπλζεο  Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο, θαη ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο.  

 Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρηεθε ζε 5 (πέληε) φκνηα πξσηφηππα αληίηππα. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

  

ΘΧΜΑ ΜΠΔΓΚΑ 
Γηα ηελ εηαηξεέα  

…………………………….. 
Νόκηκνο Δθπξόζσπνο 
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