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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                       

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              Βόλος, 27 Ιουλίου 2017 

∆ιεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου                           Αριθ. Πρωτ: 63520 

Ταχ. Κώδικας :  38001                                                                 

Πληροφορίες  : Μ. Παπαϊωάννου 

Τηλ.                : 24213 50177                                      

Fax                 : 24210 97610    

E- mail            : m.papaioannou@volos.gr 

  

 

                                                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

                                          ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

                                                            Για την 

 «Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα  αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των ∆ηµ. Ενοτ. 

∆ήµου Βόλου, στο δηµοτικό ενδιαίτηµα  στη θέση  Μαραθάς, διάρκειας δώδεκα 

µηνών (από την υπογραφή της σύµβασης)» 

 

                                   ενδ. προϋπ/σµού  : 47.591,20 € (µε ΦΠΑ) 

 

                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

  

         Έχοντας  υπόψη: 

 

        1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ», µε τις τροποποιήσεις αυτού.  

       2.  Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων». 

       3.  Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

       4.  Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014)
 
«Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο 

Λογιστικό». 

5. Την παρ. ζ του άρθρου 1 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρµογή της 

Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές".  

6. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
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και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις».  

8. Του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία».  

  9. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας   και 

άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις  διατάξεις του Ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές    Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις  Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

    10. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α15/2.2.2012)  «Για τα δεσποζόµενα και 

τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Περισυλλογή και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

11. Την υπ’ αριθ. 121/2017 (Α∆Α: 7ΑΜΛΩ96-ΞΙΒ) Απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και 

µεταφορές της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και λοιπών ∆ιευθύνσεων εκτός των 

∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του ∆ήµου Βόλου για το έτος 2017. 

12. Την υπ’ αριθ. 115/2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

έγινε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης καθώς και την υπ’ αριθ. 264/2017 

Α.Ο.Ε. για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά µε την  «Περισυλλογή-

φιλοξενία-φροντίδα των  αδέσποτων ζώων στο δηµοτικό ενδιαίτηµα στη 

θέση ΄΄Μαραθάς΄΄ διάρκειας ενός (1) έτους από την σύµβαση», µε διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού, η συνολική δαπάνη  της οποίας θα ανέλθει στο ποσό 

των 47.591,20€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους 

προϋπολογισµούς των ετών 2017-2018 µε τα αντίστοιχα ποσά των 16.296,32€ 

(µε ΦΠΑ) για το έτος 2017 και µε το ποσό των 31.294,88€. για το έτος 2018. 

13.  Την υπ’ αριθ  363/2017 (Α∆Α: 6Η∆ΖΩ96-ΝΜΞ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, µε την οποία  εγκρίθηκε η µελέτη (τεχνική περιγραφή, 

προσµέτρηση, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ενδεικτικός προϋπολογισµός), όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε 

από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας και 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

              Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 50769/19-6-2017 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας. 
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Άρθρο 1
ο
 

Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισµού 

 Αναθέτουσα Αρχή 

 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 38333, Βόλος 

Ηλεκτρονική ∆/νση: www.dimosvolos.gr 

Αρµόδια Υπηρεσία  

για τη διενέργεια  

της διαγωνιστικής διαδικασίας 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών 

∆/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 38333, Βόλος 

Τηλ: 2421350177, 2421350106 

Αρµόδια Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία  

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας  

∆/νση: Λ. Ειρήνης 131,  Τ.Κ.:  38446, 

Τηλ: 2421084337 

Τίτλος 

Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα  αδέσποτων ζώων (σκυλιών) 

των ∆ηµ. Ενοτ. ∆ήµου Βόλου, στο δηµοτικό ενδιαίτηµα  στη 

θέση  Μαραθάς, διάρκειας δώδεκα µηνών (από την υπογραφή 

της σύµβασης) 

Ενδεικτικός συνολικός 

Προϋπολογισµός  

 

38.380,00€ (άνευ ΦΠΑ) + 9.211,20 (ΦΠΑ 24%) =47.591,20€ (µε 

ΦΠΑ) 

 

Είδος  ∆ιαδικασίας/Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Συνοπτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και  

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο των 

υπηρεσιών  

Χρηµατοδότηση                                           Ίδιοι πόροι 

Κωδικός  προϋπολογισµού/ 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

 

 

Κ.Α. εξόδων δήµου:  15-6162.008  «∆απάνη για περισυλλογή 

αδέσποτων ζώων (διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού)» 

 

Α.Ο.Ε. αριθ. 115/2017, µε αριθµό απόφασης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης 2017/23883/28-3-2017 (Α∆Α: ΩΗ∆8Ω96-∆ΧΗ) και 

καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων µε α/α 948 

Ηµεροµηνία διενέργειας 

διαγωνισµού 

 

Ηµεροµηνία: 9 Αυγούστου 2017 

Ηµέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 11.00 π.µ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) 

Τόπος διενέργειας 

 

∆ηµαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), 

Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (1
ος

 όροφος) 

 

Τρόπος και χρόνος  

υποβολής προσφορών 

α) Με αποστολή (ταχυδροµικά,courier, συστηµένη επιστολή), ή µε 

κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Βόλου (δ/νση: Πλατεία 

Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το αργότερο µέχρι την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι στις 

9/8/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. 

β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

(στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο), την 

ηµέρα διενέργειας διαγωνισµού, ήτοι στις 9/8/2017 και από ώρα 

10.30 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι τις 11.00 

π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών) 

 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών Έξι (6) µήνες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού 
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Άρθρο 2
ο
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού 
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών περισυλλογής-µεταφοράς, 

φιλοξενίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων (σκυλιών) όλων των  ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων του ∆ήµου Βόλου στο δηµοτικό ενδιαίτηµα στη θέση «Μαραθάς», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.591,20 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  

Ο ∆ήµος Βόλου διαθέτει οργανωµένο καταφύγιο (ενδιαίτηµα) στη θέση 

«Μαραθάς» µε εγκαταστάσεις υποδοχής – φιλοξενίας - φροντίδας ζώων (αριθµού 

σαράντα θέσεων και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα άλλων 55 νέων θέσεων) .  

Επειδή όµως το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου δεν είναι έµπειρο, 

εκπαιδευµένο αλλά ούτε και επαρκεί, κρίνεται αναγκαίο η εργασία περισυλλογής 

των αδέσποτων ζώων να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο, κατάλληλα εκπαιδευµένο 

και µε εµπειρία σε θέµατα που αφορούν την αιχµαλωσία των ζώων, το οποίο θα 

κατέχει τις τεχνικές χειρισµού τους. Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει 
ανάλογη εµπειρία, καθώς και όχηµα κατάλληλο και ειδικά διαµορφωµένο για την 

ασφαλή µεταφορά των ζώων.  

Επιπλέον, επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την 

εύρυθµη λειτουργία του δηµοτικού ενδιαιτήµατος, ο ανάδοχος θα αναλάβει: την 

σίτιση των ζώων µε τροφή που θα παρέχεται από το ∆ήµο, τον καθαρισµό των 

χώρων διαµονής των ζώων (κλωβών)  καθώς και την ασφαλή µεταφορά αυτών 

προς τον αρµόδιο κτηνίατρο. Η καθαριότητα των υπόλοιπων χώρων (γραφείων, 

κτηνιατρείου, κουζίνας, µπάνιου, αποθήκης) καθώς και του περιβάλλοντα χώρου 

θα πραγµατοποιείται από υπάλληλο του ∆ήµου. 

Η φιλοξενία των ζώων στο δηµοτικό καταφύγιο θα είναι προσωρινή  και θα 

αφορά την παρακολούθηση των ύποπτων ζώων για µεταδοτικά νοσήµατα ή για 

απρόκλητα επιθετική συµπεριφορά, καθώς και την αποθεραπεία ζώων µετά από 

κτηνιατρικές επεµβάσεις στείρωσης ή περίθαλψης. Τα ζώα µετά από  αντίστοιχη 

απόφαση της αρµόδιας επιτροπής, πόρισµα του αρµόδιου κτηνίατρου ή την  

αποθεραπεία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3170/2003 αλλά και του 

Ν.4039/2012,4235/2014  θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

        Η διαδικασία για την σύναψη της σύµβασης θα είναι συνοπτικός διαγωνισµός µε 

σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής µελέτης της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

 

∆ιάρκεια εκτέλεσης 

 της σύµβασης 

∆ώδεκα  (12) µήνες από την υπογραφή της  

  

Κωδικός CPV 

 

98390000-3 : Λοιπές Υπηρεσίες  

 

 

Κρατήσεις επί της τιµής 

Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί υπηρεσιών, εισφορά 0,06% 

υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.)  

                     

    ΦΠΑ 

 

24% (βαρύνει το δήµο) 
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.     Ο συνολικός ενδεικτικός  προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά 

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτών (47.591,20€), 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ως εξής:         

 
Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  -

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ  

Επεµβάσεις Τιµή Μονάδας ∆απάνη  

 Περισυλλογή και µεταφορά 

αδέσποτων ζώων   
500 20,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι 10.000,00 

    ΦΠΑ 24%    2.400,00 

ΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  -

ΣΙΤΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Μήνες Τιµή Μονάδας ∆απάνη  

Φιλοξενία αδέσποτων ζώων  και 

σίτιση αυτών  (µε τροφή  που θα 

παρέχεται από το ∆ήµο) /Μήνα 

12 1.445,00 17.340,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ II  17.340,00 

    ΦΠΑ 24% 4.161,60 

ΙΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜ. ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
Μήνες Τιµή Μονάδας ∆απάνη 

Καθαριότητα  χώρων φιλοξενίας 

(κλωβών) αδέσποτων ζώων  /Μήνα 
12 920,00 11.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ 11.040,00 

    ΦΠΑ 24% 2.649,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι+ΙΙ+ΙΙΙ 38.380,00 

Φ.Π.Α. 9.211,20 

ΣΥΝΟΛΟ 47.591,20 

 

 

 Άρθρο 3
ο
 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού 

 

             Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), 

στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που βρίσκεται στον 1
ο
 όροφο, στις 9-8-2017 

ηµέρα Τετάρτη, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και  

αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και µεταφορές της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών και λοιπών ∆ιευθύνσεων εκτός των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Βόλου για το έτος 2017. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισµού και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 

10.30 π.µ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11.00 π.µ. Μετά τη λήξη της 

προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών, η 

οποία θα γίνει δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.  

 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή µη) δεν 

πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα, τότε αυτός θα 

διεξαχθεί χωρίς νέα δηµοσίευση ή πρόσκληση, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων που 

θα προσέλθουν στην προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ήµου Βόλου και θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η µη 

συµµετοχή εκπρόθεσµων προσφορών κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της 

Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών. 
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Άρθρο  4
ο
 

                         Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων-Παροχή διευκρινίσεων 

 

       Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες: 

       Για θέµατα διαδικαστικά του διαγωνισµού (δικαιολογητικά, διακήρυξη κλπ): 

Τµήµα Προµηθειών, αρµόδια υπάλληλος: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: 2421350177, 

email: m.papaioannou@volos-city.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου 

www.dimosvolos.gr. 
       Για τεχνικά θέµατα (διευκρινίσεις επί της µελέτης κλπ): ∆/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας, αρµόδια υπάλληλος: Ζωή Σµπόρου τηλ.: 

2421084337.                     

      Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού µπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόµενους µέχρι και 

επτά (7) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή 

συγκεκριµένα µέχρι την 2/8/2017. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται µέχρι 

τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 

ήτοι µέχρι την 4/8/2017, εφόσον τα σχετικά αιτήµατα έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα 

σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν 

θα εξετάζονται. 

 

Άρθρο  5
ο 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

             Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της 

∆/νσης Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας. 

             Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία,  κατά 

σειρά ισχύος είναι: 

1.   Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2. Η µελέτη της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας, 

που περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό, τεχνικές προδιαγραφές 

και συγγραφή υποχρεώσεων.   

             3.  Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου.
 

 

Άρθρο  6
ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής (άρθρο 25  ν. 4412/2016) 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συµφωνία  ∆ηµοσίων  

Συµβάσεων  του  Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε 

την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.   

(β) ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. Ειδικότερα, οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
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(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) του κάθε µέλους της 

ένωσης, εκφρασµένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις 

περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται  επαγγελµατικά  στο  αντικείµενο  

της παρούσης   

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων,   εφόσον   δραστηριοποιούνται   επαγγελµατικά   

στο αντικείµενο της παρούσης.  

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να λάβουν  ορισµένη  

νοµική  µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός 

εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύµβασης.   

 

Άρθρο  7
ο 

Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης    

 

7.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύει, µε την επαλήθευση που προβλέπεται 

στα άρθρα 79 έως 80 του ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο 

τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί 

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

7.2 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε 

οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, 

σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία 

ή/και  
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β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

7.3 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα, εάν µπορεί να αποδείξει µε 

κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν.4412/2016. 

7.4  Για τους λόγους αποκλεισµού ενός οικονοµικού φορέα από τη συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης που προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη, εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

7.5 Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

Άρθρο  8
ο 

Κριτήρια επιλογής 

 

8.1 Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται 

στο παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόµου απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύµβασης.  

8.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονοµικοί φορείς 

όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

είναι να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 

XI του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόµενης 

απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά τους.  

8.3 Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού: ανάλογη ή 

παρόµοια εµπειρία, ειδικό συνεργείο το οποίο να αποτελείται από ένα άτοµο κατάλληλα 

εκπαιδευµένο σε θέµατα και τεχνικές χειρισµού που αφορούν την αιχµαλωσία των ζώων 

συντροφιάς (σκυλιών) καθώς και από δύο τουλάχιστον άτοµα για τις υπόλοιπες 

υποχρεώσεις (καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του δηµοτικού καταφυγίου και 

συγκεκριµένα των κλωβών , σίτιση, φαρµακευτική αγωγή κλπ), όχηµα κατάλληλο και 

ειδικά διαµορφωµένο (µε κλωβούς) για την ασφαλή µεταφορά των ζώων. 

  

. 

Άρθρο  9
ο
 

Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών - Γενικές διευκρινίσεις 
 

9.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 4412/2016 οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στον οποίον πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη «Προσφορά»,  

β) η επωνυµία και διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (∆ήµος Βόλου-Τµήµα 

Προµηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333), 



9 

 

γ) ο τίτλος της σύµβασης µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),  

ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

9.2 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν –επί ποινή αποκλεισµού- µε την προσφορά 

τους τα ακόλουθα:  

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης,  

β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της 

παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και  

γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

12 της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 9.1 του παρόντος άρθρου.  

9.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.1497/1984 (Α' 188).  

9.4 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δηµόσιας 

σύµβασης προµήθειας, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 

9.5 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή ως ακολούθως: 

α) Με αποστολή (ταχυδροµικά,courier, συστηµένη επιστολή), ή µε κατάθεση στο 

Πρωτόκολλο του ∆ήµου Βόλου (∆/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, 

Βόλος), το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 

µέχρι στις …../……/2017, ηµέρα……… και ώρα 10.30 π.µ. 

β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο), την ηµέρα διενέργειας διαγωνισµού, ήτοι 

στις …./…./2017 και από ώρα 10.30 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) 

µέχρι τις 11.00 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών). 

9.6 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν 

από την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της 

εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας για την 

αποσφράγιση.  

9.7 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, 

µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά.  

9.8 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

9.9 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 
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φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

9.10 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης 

της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

9.11 Oι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 

ν.1497/1984 (Α' 188). 

 

9.12  Γενικές διευκρινίσεις περί προσφορών  

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης 

της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Αν το κράτος - µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας.  

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου.  

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής 

ή η προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 

του νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το 

διαγωνισµό.  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά για το 

σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή παρουσιάζουν, κατά την 

κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισµού, ή παρουσιάζουν µη προφανή λάθη στα ποσά, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης 

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων 

συµβάσεων, διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:  

Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 
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1 του ν.4250/2014. Σηµειωτέων ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 

συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία 

συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων. 

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 

της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2β΄ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται 

και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 

συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 

της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.  

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β΄ του Κώδικα ∆ικηγόρων 

(ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 

άρθρο 1 του ν.4250/2014.  

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους.  

 

Άρθρο 10
ο
 

Περιεχόµενο φακέλου  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

 

              Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» θα περιλαµβάνει: 

          - το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), του άρθρου 

79 παρ.4 του ν.4412/2016 (Α΄147), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των 

οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 

αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν 

βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 του 

ν.4412/2016. 

Το ΤΕΥ∆ συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µε αριθ. πρωτ.                      

5797/25-11-2016 (Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα ∆) και θα διατίθεται σε 

επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονοµικοί φορείς να το συµπληρώσουν, 

υπογράψουν και συµπεριλάβουν στην προσφορά τους. 

- Τα  κατά  περίπτωση  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόµιµης  

εκπροσώπησης εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (όπως 

καταστατικά,  πιστοποιητικά  µεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  ∆.Σ.  σε  

σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).  

            Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 

προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των µελών του διοικητικού οργάνου.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω  δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην  ένωση.  
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Στην  υπεύθυνη  δήλωση  που  υποβάλλει  η  ένωση  οικονοµικών  φορέων 

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συµµετοχής  του  κάθε  µέλους  της  

ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης  της  κατανοµής  αµοιβής  µεταξύ  τους),  καθώς  και  ο  

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) συµπληρώνει ένα 

ΤΕΥ∆. 

Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή 

ένωσης πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως IV και VΙ. 

Στο ΤΕΥ∆ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, εκφρασµένο σε ποσοστό, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Τα πεδία που απαιτείται να συµπληρωθούν από τους οικονοµικούς φορείς στο ΤΕΥ∆ 

που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 

-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα 

πεδία του ΤΕΥ∆ της παρούσας διακήρυξης. 

-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του φορέα. 

Επισηµαίνεται ότι πρέπει να συµπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, 

ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται να υπογράψουν το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις του Mέρους VI. 

-Μέρος ΙΙ ∆: Πληροφορίες σχετικά µε την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων 

οικονοµικός  φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 

τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του ν.4412/2016, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, υποβάλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και όλο το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο. 

-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες. 

-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

-Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ο οικονοµικός φορέας πρέπει είναι να είναι 

εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 

κράτος - µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. Στο παρόν Μέρος του ΤΕΥ∆ πρέπει να αναγραφεί η 

επωνυµία του Επιµελητηρίου και το ειδικό  επάγγελµά τους που αναφέρεται σε 

αυτό. 

-Μέρος IV ∆: Πληροφορίες για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας του οικονοµικού 

φορέα. 

-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, 

τον τόπο και την  υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να 

φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα 

από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε το ισχύον 



13 

 

θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα 

συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, το ΤΕΥ∆ υπογράφεται: 

• στις περιπτώσεις ατοµικής επιχείρησης, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους 

διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 11
ο
 

 Περιεχόµενο φακέλου  «Τεχνική Προσφορά» 

 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην σχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας 

Υγείας.  

Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά τους (θα τοποθετούνται στον φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς), τα παρακάτω: 

1) Υπεύθυνη δήλωση  του ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνουν:             

ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής µελέτης (Τεχνική 

Περιγραφή, Προµέτρηση, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Προϋποθέσεις Εκτέλεσης 

Εργασιών, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν 

τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει 

να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνουν: ότι 

δεσµεύονται να διαθέσουν το απαιτούµενο προσωπικό για την καλή εκτέλεση της 

εργασίας,  ήτοι: ένα άτοµο κατάλληλα εκπαιδευµένο σε θέµατα και τεχνικές 

χειρισµού που αφορούν την αιχµαλωσία των ζώων συντροφιάς (σκυλιών), καθώς 

και δύο τουλάχιστον άτοµα για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις (καθαριότητα των 

εσωτερικών χώρων του δηµοτικού καταφυγίου και συγκεκριµένα των κλωβών , 

σίτιση, φαρµακευτική αγωγή κλπ). 
 

           3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνουν:            

ότι δεσµεύονται να διαθέσουν όχηµα κατάλληλο και ειδικά διαµορφωµένο (µε 

κλωβούς) για την ασφαλή µεταφορά των ζώων (σκυλιών). 
 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4250/2014).  
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Άρθρο 12
ο
 

Περιεχόµενο φακέλου  «Οικονοµική Προσφορά» 

 

        Στον ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα, σύµφωνα µε 

το επισυναπτόµενο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγµα. 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόµενου φυσικού ή 

νοµικού προσώπου και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του. 

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ (€). Η τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών 

δίνεται ανά µονάδα. 

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού, η προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο όλων των υπηρεσιών. 

- Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, ο 

προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 -Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, 

απορρίπτονται. 

-Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον 

∆ήµο. 

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

-Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Άρθρο 13
ο
 

 Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για έξι (6) 

µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο 

παρόν άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον 

αυτό χρονικό διάστηµα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 

1 περίπτωση α και 97 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 14
ο
 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

14.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η έναρξη 

υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ηµεροµηνία στην 

αρµόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν 

η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 
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των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

              Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για την συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 

συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι 
παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

14.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 

οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής 

και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και 

την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους των 

εγγράφων της σύµβασης. 

γ) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και κατάταξης. Η 

αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δηµόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, σε άλλη ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή.  

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συντάσσει σχετικό πρακτικό µε τον 

πίνακα τιµών και την σειρά κατάταξης των προσφορών και γνωµοδοτεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούµενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται µέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που 

έχουν την ίδια ακριβώς τιµή, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 

που έχουν προσφέρει την ίδια τιµή και το αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό. 

14.3 Τα πρακτικά µε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε 

απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

ν.4412/2016 και τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 
 



16 

 

Άρθρο 15
ο
 

Συµπλήρωση-αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 

προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.  

2.  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας 

και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74), 

µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε 

νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης.  

Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους 

όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση 

των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 

οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της 

τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 

σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 

αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά 

σε σχέση µε τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα 

µε τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 

 

Άρθρο 16
ο 

                                            ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά 
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όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

     Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, στο 

εξωτερικό µέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) η λέξη «∆ικαιολογητικά  Κατακύρωσης» 

β)  η επωνυµία και διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (∆ήµος Βόλου-Τµήµα 

Προµηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333), 

γ) ο τίτλος της σύµβασης µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης),  

ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

 

16.1 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 

  1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 

ασφάλισης, 

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων και µελών ή µετόχων Οργανισµών, 

Κοινοπραξιών ή κάθε µορφή εταιρειών, πλην των ανωνύµων, αφορά και όσους είναι 

ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν 

εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 

προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενηµερότητας και κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται 

οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων 

της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης (όχι από την επιθεώρηση εργασίας). 

   2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές εκκρεµότητες. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας υποβάλλεται σε 

πρωτότυπο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την 

σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Οικονοµικών επέχουν θέση πρωτοτύπου. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για 

το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που 

να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

  4. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισµού σύµφωνα µε τη παρ.1 του 

άρθρου 73 του ν.4412/2016 (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
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νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων). Εάν από το 

υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος το αδικήµατος για το οποίο 

καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού.  

δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 

φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία που διέπονται.  

 

          5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης  δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
 

         6. Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος κατάλληλου και ειδικά διαµορφωµένο (µε 

κλωβούς) για την ασφαλή µεταφορά των ζώων (σκυλιών). 
.  

∆ιευκρινίζεται ότι: 
• Αν το κράτος - µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδουν κάποιο από τα παραπάνω  

έγγραφα ή πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις µαζί µε την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση 

προσκοµίζεται έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  

• Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο 

ν.4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να 

τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την 

ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

16.2 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 16.1 ή αν κατά τον έλεγχο των 
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παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 

73 και 74 του ν.4412/2016 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 

77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

            Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού µε έγγραφη ειδοποίηση καλεί τον δεύτερο σε σειρά µειοδότη, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 

παρ. 16.1 και επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

             Σε περίπτωση αποκλεισµού και του δεύτερου κατά σειρά µειοδότη 

επαναλαµβάνεται η ανωτέρω διαδικασία  µε τους επόµενους σε σειρά κατάταξης 

µειοδότες µέχρι να προκύψει οριστικός ανάδοχος. 

            Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 75 

του ν.4412/2016) η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

16.3 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας 

είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  

 

Άρθρο 17
ο 

Ενστάσεις 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 

στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 

η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α). 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν ή ένσταση γίνει δεκτή από το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο. 

 

Άρθρο 18
ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/2016, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η 

κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 

«εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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          Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-

µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 

ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της 

παρ. 4 του άρθρου 72 ν.4412/2016, ήτοι :  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,  

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και 2 µήνες 

µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης.
 

 

Άρθρο 19
ο 

Σύµβαση 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

του συµφωνητικού, το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

            Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή 

της. 
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Άρθρο 20ο 

Ματαίωση διαδικασίας 

 

20.1 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά 

από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή 

συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και της παρούσας 

διακήρυξης ή 

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού. 

20.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε 

ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείµενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, σύµφωνα και µε την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

20.3 Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να 

ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 

παράλειψη. 

20.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, 

αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 

Άρθρο 21
ο
 

         Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου  (άρθρο 203 Ν.4412/2016) 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

β) Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αρµόδιας υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε 
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την µελέτη, την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή  κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας 

προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε 

χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα 

(30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του 

αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

 α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 3. Όλοι οι όροι που συνοµολογούνται µε τη σύµβαση θεωρούνται ουσιώδεις και 

σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε συµβατικής υποχρέωσης του αναδόχου η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τον κηρύξει, µε απόφασή της, έκπτωτο και να λύσει τη 

σύµβαση αζηµίως για την ίδια. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει, λόγω ποινής, η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να δύναται ο ανάδοχος να συµψηφίσει προς 

το ποσό αυτής οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του. 

Επιπλέον δε, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα προέρχεται από την παράβαση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 22ο 

Τρόπος πληρωµής 

      

        Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µε την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, την προσκόµιση  

σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Βόλου. Στη συµβατική αξία της 

προµήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόµο, εκτός του ΦΠΑ, ο 

οποίος βαρύνει το ∆ήµο. 

              Για τις καθυστερήσεις πληρωµής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του 

άρθρου 1 του  N. 4152/2013. 

Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά για 

πληρωµή,  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο  

Επίλυση διαφορών 

 

 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

 Σε περιπτώσεις διαφωνιών, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά 

δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια του Βόλου.  
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Άρθρο 24ο 

∆ηµοσίευση-Τοιχοκόλληση 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (σύµφωνα µε το ν. 4469/2017), τα έξοδα της οποίας 

θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Επίσης, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του  ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.3861/2010 (Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  

Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη 

συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.ΗΜ.∆Η.Σ) καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου www.dimosvolos.gr, όπου 

θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά.  

                                         

   

   O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ                                                                                                              

∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
 

 

 

     

 

Συνηµµένα:  1.Παράρτηµα Α΄: Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµ. Υγείας   

2.Παράρτηµα B΄: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

3.Παράρτηµα Γ΄: Υπόδειγµα εγγυητικής καλής εκτέλεσης  

4.Παράρτηµα ∆΄: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 

παρ.4 του ν.4412/2016 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων 

των οδηγιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016)»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΚΑΠΗ & 

 ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ευφραιµίδου 16α 

ΤΚ 38446  

Πληρ: Σµπόρου Ζωή 

Τηλ.: 2421084337 
                                                                                

 

   

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα  

αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των ∆ηµ. Ενοτ. ∆ήµου 

Βόλου, στο δηµοτικό ενδιαίτηµα  στη θέση  

«Μαραθάς», διάρκειας δώδεκα µηνών. 

      ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.591,20€          

 

   Ανάθεση εργασιών περισυλλογής, φιλοξενίας, φροντίδας   αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των ∆ηµ. 

Ενοτ. ∆ήµου Βόλου,  στο δηµοτικό ενδιαίτηµα  στη θέση <<Μαραθάς>> ,  µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό 

διάρκειας δώδεκα µηνών 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µελέτη αυτή ενδεικτικού προϋπολογισµού 47.591,20€ µε το Φ.Π.Α., περιλαµβάνει εργασίες 

περισυλλογής- µεταφοράς, φιλοξενίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων (όλων των ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων του ∆ήµου Βόλου) στο δηµοτικό ενδιαίτηµα στη θέση «Μαραθάς». 

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3170/2003, του Ν.4039/2012 αλλά και του Ν.4235/2014 

ανατέθηκε στους δήµους και στις κοινότητες η αρµοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η ίδρυση και 

λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η µέριµνα και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.  

Ο ∆ήµος Βόλου διαθέτει οργανωµένο καταφύγιο (ενδιαίτηµα) στη θέση «Μαραθάς» µε 

εγκαταστάσεις υποδοχής – φιλοξενίας - φροντίδας ζώων (αριθµού σαράντα θέσεων και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα άλλων 55 νέων θέσεων) .  

Επειδή όµως το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου δεν είναι έµπειρο, εκπαιδευµένο αλλά ούτε 

και επαρκεί, κρίνεται αναγκαίο η εργασία περισυλλογής των αδέσποτων ζώων να ανατεθεί σε ειδικό 

συνεργείο, κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε εµπειρία σε θέµατα που αφορούν την αιχµαλωσία των 

ζώων, το οποίο θα κατέχει τις τεχνικές χειρισµού τους. Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει 
ανάλογη εµπειρία, καθώς και όχηµα κατάλληλο και ειδικά διαµορφωµένο για την ασφαλή 

µεταφορά των ζώων.  

Επιπλέον, επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθµη 

λειτουργία του δηµοτικού ενδιαιτήµατος, ο ανάδοχος θα αναλάβει: την σίτιση των ζώων µε τροφή 

που θα παρέχεται από το ∆ήµο, τον καθαρισµό των χώρων διαµονής των ζώων (κλωβών)  καθώς 

και την ασφαλή µεταφορά αυτών προς τον αρµόδιο κτηνίατρο. Η καθαριότητα των υπόλοιπων 

χώρων (γραφείων, κτηνιατρείου, κουζίνας, µπάνιου, αποθήκης) καθώς και του περιβάλλοντα χώρου 

θα πραγµατοποιείται από υπάλληλο του ∆ήµου. 
Η φιλοξενία των ζώων στο δηµοτικό καταφύγιο θα είναι προσωρινή  και θα αφορά την 

παρακολούθηση των ύποπτων ζώων για µεταδοτικά νοσήµατα ή για απρόκλητα επιθετική συµπεριφορά, 

καθώς και την αποθεραπεία ζώων µετά από κτηνιατρικές επεµβάσεις στείρωσης ή περίθαλψης. Τα ζώα 

µετά από  αντίστοιχη απόφαση της αρµόδιας επιτροπής, πόρισµα του αρµόδιου κτηνίατρου ή την  

αποθεραπεία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3170/2003 αλλά και του Ν.4039/2012,4235/2014  

θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Η παραπάνω εργασία φέρει αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την ταξινόµηση CPV: 98390000-3 

( Λοιπές Υπηρεσίες)  και έχει ενδεικτικό  προϋπολογισµό 47.591,20  € µε Φ.Π.Α. 

Η µελέτη αυτή συντάσσεται για να συµπεριλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των  

παραπάνω εργασιών. Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις :   

                                                                             

- του Ν. 3170/2003 

- του Ν. 4039/2012 

- του  Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
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- του Ν. 3463/2006 «περί ∆.Κ.Κ.»,  

όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν (Ν.2539/97,Ν.2623/98 κ.λ.π.). 

- του Ν.4235/2014. 

Η δαπάνη των ανωτέρω θα καλυφθεί από δηµοτικούς πόρους και θα κατανεµηθεί στα έτη 

2017 και 2018, σε βάρος του Κ.Α. 15.6162.008  του προϋπολογισµού του δήµου, για την εργασία 

«Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των ∆ηµ. Ενοτ. ∆ήµου Βόλου, στο 

δηµοτικό ενδιαίτηµα  στη θέση Μαραθάς».  

Από στοιχεία των Συλλόγων Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και του ∆ήµου και από αυτοψίες που 

διενεργήθηκαν σε περιοχές του ∆ήµου Βόλου, οι ανάγκες για περισυλλογή και φιλοξενία των αδέσποτων 

ζώων (σκύλων) των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Βόλου στο δηµοτικό καταφύγιο, καθώς και οι 

απαραίτητες εργασίες καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας,  διάρκειας δώδεκα µηνών, προεκτιµήθηκαν 

ως εξής : 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Επεµβάσεις 

Περισυλλογή - µεταφορά αδέσποτων ζώων  500 

ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  Χρόνος 

 Φιλοξενία αδέσποτων ζώων και σίτιση αυτών  (µε τροφή  που θα παρέχεται από το 

∆ήµο) αποτιµώµενη σε µηνιαία αποζηµίωση 
12 µήνες 

ΙΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜ. ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Χρόνος 

Καθαριότητα χώρων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων αποτιµώµενη σε µηνιαία 

αποζηµίωση 
12 µήνες 

 

Οι ποσότητες επεµβάσεων της προσµέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση και µπορεί να 

διαµορφωθούν ανάλογα µε τις πραγµατικές επί τόπου ανάγκες, εντός των ορίων του συµβατικού 

ποσού.  

 

 

III. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΟΡΟΙ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

o Ο ανάδοχος θα τηρεί στοιχεία: καρτέλα καταγραφής ζώου µε φωτογραφία και ηµερολόγιο 

περιστατικών  για τις εργασίες που γίνονται: ηµεροµηνία, ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ.) 

που θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον επιβλέποντα της εργασίας. 

o Προσφορές για τις εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα µελέτη θα αφορούν το σύνολο 

των εργασιών. 

o Πιθανές παραλείψεις ή σφάλµατα της εργασίας του, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει 

εντός  τριών (3) ηµερών χωρίς χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου. 

o Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύµβαση και τις ισχύουσες διατάξεις ή σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης της εργασίας µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος, µετά από την ειδική, σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016, πρόσκληση της υπηρεσίας και 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

o Ο ανάδοχος  υποχρεούται να διενεργήσει : 
 

ΜΕΡΟΣ Ι. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από υπάλληλο του ∆ήµου και θα µεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το 

αδέσποτο ζώο µε άτοµο κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς και µε 

όχηµα κατάλληλο για την ασφαλή µεταφορά των ζώων. Το ζώο θα µεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο 

και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις/επεµβάσεις θα µεταφέρεται στο δηµοτικό καταφύγιο 

(ενδιαίτηµα) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή θα επιστρέφει στον τόπο περισυλλογής του. Ο 

ανάδοχος θα συµπληρώνει στην καρτέλα του ζώου τα στοιχεία του πολίτη που τηλεφώνησε, την 

ηµεροµηνία και τοποθεσία σύλληψης και θα τηρεί ηµερολόγιο εργασιών. Η περισυλλογή των ζώων θα 

γίνεται κατά προτεραιότητα µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Α. τα ιδιαιτέρως επιθετικά (αγέλες) προς τους πολίτες, 

Β. µεγαλόσωµα ζώα,  
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Γ. αρρωστηµένων που χρήζουν άµεσης ιατροφαρµακευτικής βοήθειας, επίσης κακοποιηµένα και 

χτυπηµένα από αυτοκίνητα, αδέσποτα από δηλητηρίαση (φόλες), θερµοπληξία, 

∆. λοιπά.    

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται στο δηµοτικό καταφύγιο για φιλοξενία –φροντίδα προσωρινά µέχρι 

την αποθεραπεία τους ή για παρακολούθηση. Κατόπιν θα επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν 604/1977 και του Π.∆. 463/1978 αλλά και των Ν.3170/2003 και 

Ν.4039/2012, 4235/2014.    

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του δηµοτικού καταφυγίου και 

ιδιαίτερα των χώρων (κλωβών) όπου θα φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα για την αποφυγή µετάδοση 

ασθενειών .   Η καθαριότητα των υπόλοιπων χώρων (γραφείων, κτηνιατρείου, κουζίνας, µπάνιου, 

αποθήκης) καθώς και του περιβάλλοντα χώρου θα πραγµατοποιείται από υπάλληλο του ∆ήµου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ IV. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την σωστή σίτιση των αδέσποτων ζώων για όσο διάστηµα θα 

φιλοξενούνται στο δηµοτικό καταφύγιο. Η απαραίτητη τροφή θα παρέχεται από το ∆ήµο.  

 

ΜΕΡΟΣ V. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την µεταφορά των αδέσποτων ζώων από και προς τον αρµόδιο 

ανάδοχο  κτηνίατρο κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου. Επίσης θα είναι 

αρµόδιος για την χορήγηση της φαρµακευτικής αγωγής στα άρρωστα αδέσποτα ζώα. Ο ∆ήµος θα 

καλύπτει τα έξοδα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

 

ΜΕΡΟΣ VΙ. 
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

Ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των εξόδων του δηµοτικού καταφυγίου προς τους 

οργανισµούς κοινή ωφέλειας.    

ΜΕΡΟΣ VΙ. 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την τροφοδοσία των συσκευών σίτισης 

αδέσποτων ζώων που έχουν τοποθετηθεί σε σηµεία της πόλης ή που πρόκειται να τοποθετηθούν 

αργότερα. Η απαραίτητη τροφή θα παρέχεται από το ∆ήµο. 

 

    

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες 

συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.» όπως ισχύει. β) του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει. γ) Του Ν.3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και άλλες διατάξεις» καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για την περίθαλψη ζώων.  

• Ειδικά για τη φιλοξενία ζώων ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για 

την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν 604/1977 και του Π.∆. 463/1978 

αλλά και των Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012, 4235/2014.    

• Οι ποσότητες επεµβάσεων της προσµέτρησης διάρκειας δωδεκαµήνου έχουν υπολογιστεί κατ’ 

εκτίµηση. Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύµφωνα µε τις ανάγκες επεµβάσεις, µε την τιµή 

της προσφοράς του µέχρι εξάντλησης του συµβατικού ποσού.  

• Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση 

της εργασίας απασχολούµενο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) άτοµο 

κατάλληλα εκπαιδευµένο για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων καθώς και από δύο (2) 

τουλάχιστον άτοµα για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις (καθαριότητα, σίτιση, φαρµακευτική αγωγή κλπ). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα Ταµεία επικουρικής 

ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης.  
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• Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνεται ανακεφαλαιωτικά βάσει βεβαιώσεων, που θα συνοδεύονται 

από επιµέτρηση της εργασίας που έγινε, συντασσόµενων από τον ανάδοχο, σε διάστηµα όχι 

µικρότερο του ενός µήνα. Σε κάθε λογαριασµό θα γίνονται οι ανάλογες παρακρατήσεις της δαπάνης 

των εκτελεσθεισών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

• Στην προκειµένη περίπτωση και λόγω της φύσης της εργασίας δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης. Με τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου και τον έλεγχο της εργασίας από τους αρµόδιους υπαλλήλους, 

εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης της εργασίας και ακολουθεί η διαδικασία της οριστικής 

παραλαβής της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή. Σε διάστηµα ενός µήνα, µετά τη βεβαιωµένη 

περάτωση της εργασίας από την υπηρεσία και µετά την υποβολή από τον ανάδοχο της τελικής 

επιµέτρησης της εργασίας, τον έλεγχο και τη θεώρηση της από την υπηρεσία, µπορεί να γίνει η 

οριστική παραλαβή της εργασίας σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

• Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός, µε τον οποίο εκκαθαρίζονται όλες οι απαιτήσεις των 

συµβαλλοµένων µερών και αποδίδονται οι κρατήσεις, θα συνοδεύεται από την τελική επιµέτρηση 

της εργασίας, από την βεβαίωση της υπηρεσίας περάτωσης της εργασίας, από το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 που θα 

εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. 

• Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κλπ. εκτός από τον Φ.Π.Α. που 

βαρύνει τον ∆ήµο.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση θεωρηµένου τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και στην 

προσκόµιση όλων των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών. 

 

� Για την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει:  
• Να διαθέτει ανάλογη ή παρόµοια εµπειρία και να διαθέτει έµπειρο και εκπαιδευµένο προσωπικό. 

• Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο, απρόσκοπτο και 

αποτελεσµατικό.   

 

� Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης της εργασίας, ο ανάδοχος  καλείται µε έγγραφη 

πρόσκληση της υπηρεσίας να προσέλθει εντός το αργότερο 20 ηµερών για να υπογράψει τη 

σύµβαση και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της εργασίας καθορίζεται σε 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

εργασίας µετά την εξόφληση του τελικού λογαριασµού.   

 

� Ανακεφαλαιωτικά οι εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου θα εκτελούνται στο χώρο του 

∆ηµοτικού καταφυγίου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 

 

 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

-Η- -Η- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

  

ΣΜΠΟΡΟΥ ΖΩΗ ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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V. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Γενικές Αρχές 

 

1. Τα ζώα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγµή πρόσβαση σε πόσιµο νερό και η τροφή που λαµβάνουν να 

είναι ισορροπηµένη και υγιεινή. 

2. Στα ζώα που παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο καταφύγιο πρέπει να παρέχεται η 

δυνατότητα της καθηµερινής οµαδικής άσκησης, σε µικρές  οµάδες ανάλογα µε τη φυλή, το µέγεθος, το 

φύλο και την συµπεριφορά τους, σε αυτή την περίπτωση εννοούνται τα λεγόµενα επιθετικά και πάντα µε 

την άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας  

3. Η διατήρηση και εν γένει µεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Ν. 

2017/1992. 

4. Όλα τα διατηρούµενα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται από τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του 

καταφυγίου τουλάχιστον δύο φορές ηµερησίως. 

5. Οι συνθήκες νοσηλείας ελέγχονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ∆ήµου που είναι υπεύθυνος 

για την εφαρµογή του προγράµµατος.   

Γενικοί υγειονοµικοί όροι ενδιαιτήµατος 

 Τα ενδιαιτήµατα ζώων δέον όπως:  

α) Πλένονται καθηµερινώς οι αίθουσες παραµονής των ζώων και γενικώς να τηρείται σχολαστική 

καθαριότητα και να ανανεούται κάθε ηµέρα χώρος των περιττωµάτων.  

Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  -

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

Επεμβάσεις Τιμή Μονάδας Δαπάνη  

 Περισυλλογή και μεταφορά 

αδέσποτων ζώων   

500 20,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι 10.000,00 

    ΦΠΑ 24%    2.400,00 

ΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  -ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Μήνες Τιμή Μονάδας Δαπάνη  

Φιλοξενία αδέσποτων ζώων  και σίτιση 

αυτών  (με τροφή  που θα παρέχεται 

από το Δήμο) /Μήνα 

12 1.445,00 17.340,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ II  17.340,00 

    ΦΠΑ 24% 4.161,60 

ΙΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜ. ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Μήνες Τιμή Μονάδας Δαπάνη 

Καθαριότητα  χώρων φιλοξενίας 

(κλωβών) αδέσποτων ζώων  /Μήνα 

12 920,00 11.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ 11.040,00 

    ΦΠΑ 24% 2.649,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι+ΙΙ+ΙΙΙ 38.380,00 

Φ.Π.Α. 9.211,20 

ΣΥΝΟΛΟ 47.591,20 
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β) ∆ιατηρούνται εις άριστη κατάσταση, από απόψεως συντηρήσεως και καθαριότητος όλα τα σκεύη εντός 

των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό, ως και κάθε αντικείµενο η υλικό το οποίο 

χρησιµοποιείται.  

γ) Μια φορά τουλάχιστον το µήνα, πραγµατοποιείται γενική απολύµανσης χώρου, οργάνων και σκευών, 

αναγραφοµένης της ηµεροµηνίας διενεργείας της στο ειδικώς προς τούτο τηρούµενο βιβλίο.  

δ) Πραγµατοποιείται, µερίµνης του διοικητικού υπευθύνου και δια των ενδεικνυοµένων µέσων ή 

εξόντωσης των εντόµων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών τρωκτικών.  

ε) Το βοηθητικό προσωπικό επιλέγεται απο ενήλικα άτοµα, έµπειρα ως προς την περιποίηση των ζώων, 

φέρει δε καθ' όλες τις εργάσιµες ώρες, κατάλληλο ενδυµασία, διατηρούµενη εις άριστη κατάσταση 

καθαριότητος.  

στ) Τα αντικείµενα και τα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται για τις αισθητικές περιποιήσεις, ως και την εν 

γένει καθαριότητα του σώµατος των ζώων, διατηρούνται εις άριστη κατάσταση και λαµβάνονται τα 

ενδεικνυόµενα µέτρα αποφυγής διασποράς των µεταδοτικών νοσηµάτων.  

ζ) Οι υγειονοµικοί κανονισµοί τηρούνται µετά κάθε αυστηρότητα, το δε τρίχωµα και λοιπά απορρίµµατα 

συλλέγονται ευθύς µετά το πέρας εκάστης περιποιήσεως και τοποθετούνται εντός ειδικού δοχείου 

φέροντος ερµητικό κάλυµµα. 

 Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για δώδεκα µήνες και ο ανάδοχος θα 

υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες περισυλλογής στο δηµοτικό καταφύγιο, την µεταφορά τους 

στους συµβεβληµένους κτηνιάτρους, για τη στείρωση, τον εµβολιασµό, την αποπαρασίτωση, την 

σήµανση, την τυχόν απαιτούµενη θεραπεία τους, τα περιλαίµια σήµανσης και την αγωγή 

αποθεραπείας από την στείρωση, τη µεταφορά τους στο καταφύγιο µε διαµονή 8 ηµερών, την 

χορήγηση διατροφής και τέλος την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς επίσης και 
την µεταφορά αδέσποτων σκύλων που είναι ιδιαιτέρως επιθετικά (αγέλες) προς τους πολίτες, 

αρρωστηµένων που χρήζουν άµεσης ιατροφαρµακευτικής βοήθειας, επίσης κακοποιηµένα και 
χτυπηµένα από αυτοκίνητα, αδέσποτα από δηλητηρίαση (φόλες), θερµοπληξία,  τυχόν ευθανασίας 

λόγω κάκιστης κατάστασης από ανίατες αρρώστιες, εγκαταλελειµµένα από τους ιδιοκτήτες τους, 

για έκτακτα περιστατικά που παρουσιάζονται σε αργίες και µη εργάσιµες ηµέρες όπως Σάββατα και 
Κυριακές. 

Ανακεφαλαιώνοντας : Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες στο 

καταφύγιο του ∆. Βόλου που υπάρχει στη θέση «Μαραθάς» . 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί  , ανά πάσα 

χρονική στιγµή και είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα προαναφερόµενα  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 

 

- Η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3170/03, του Π.∆. 463/78, του 

Ν.604/77, του  Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)και των ΚΥΑ 

280239/2003,280262/2003 ,Ν.4039/2012,Ν4235/2014 και 3463/2006 ,όπως ισχύουν σήµερα. 

 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

-Η- -Η- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

  

ΣΜΠΟΡΟΥ ΖΩΗ ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ∆ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ   

Για τις  εργασίες  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ     ∆ΗΜ. ΕΝ. 

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: 

 

ΤΟΥ: 

 

 

Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ Επεµβάσεις Τιµή Μονάδας ∆απάνη  

 Περισυλλογή και µεταφορά αδέσποτων ζώων  500   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι  

    ΦΠΑ 24%  

ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΣΙΤΙΣΗΣ 

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Μήνες Τιµή Μονάδας ∆απάνη  

Φιλοξενία αδέσποτων ζώων  και σίτιση αυτών  (µε 

τροφή  που θα παρέχεται από το ∆ήµο) /Μήνα  
   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ II  

    ΦΠΑ 24%  

ΙΙΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜ. 

ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Μήνες Τιµή Μονάδας ∆απάνη 

Καθαριότητα χώρων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 

/Μήνα  

   

             ΦΠΑ 24%  

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι+ΙΙ+ΙΙΙ  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Ηµεροµηνία:…../…../ 2017                               Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


