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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ:  41718                              
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                               
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 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία 

 «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου»,  

διάρκειας δώδεκα μηνών 

 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  45.136,00€  με  ΦΠΑ  

(36.400,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ) 

 

c.p.v.  85200000-1 : Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  
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1. ΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία Δήμος Βόλου/ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/  

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Πόλη Βόλος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 38333 

Τηλέφωνο 2421350177, 2421350165 

Φαξ 2421097610 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  m.papaioannou@volos-city.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, 
διακήρυξη κλπ): Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: 2421350177,  

email: m.papaioannou@volos-city.gr 

Για τεχνικά θέματα (διευκρινίσεις επί της μελέτης κλπ):  

 Γεώργιος Γεωργάκος, τηλ.: 2421020412,  
email: g.georgakos@volos-city.gr 
 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.dimosvolos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Βόλου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  του δήμου 
www.dimosvolos.gr. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.dimosvolos.gr  και στο τηλέφωνο 2421350177. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου  117 του ν. 
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τους 
ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 15.6117.009  «Δαπάνη 
κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων», σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Βόλου οικονομικών ετών 2021 και 2022, όπως αυτή δεσμεύτηκε με την υπ’ αριθ. 
37626/17-5-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (με ΑΔΑΜ:  
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21REQ008659692 και ΑΔΑ: ΨΤ6ΝΩ96-6Θ7) η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας  με α/α 1376.   
 

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η  παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, στα πλαίσια 
εφαρμογής του προγράμματος κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (σκυλιών)  εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου. 

 Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε όλα τα αδέσποτα ζώα  που χρήζουν περίθαλψης, 
στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης  κτηνιατρικού ελέγχου ή/και  θεραπείας, νοσηλείας  και 
καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο, αλλά και ούτε πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο θα πρέπει 
να αναθέσει τις κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες  σε ανάδοχο που να διαθέτει κατάλληλη 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει χώρο κατάλληλο για την εκτέλεση απλών και 
σύνθετων κτηνιατρικών πράξεων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, σήμανση, στειρώσεις, 
χειρουργεία, μετεγχειρητική νοσηλεία κλπ.) ο οποίος λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το 
Ν.604/77 και το Π.Δ. 463/78 όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν ( από το άρθρο 14 του 
Ν.3170/03). 

Το πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο Βόλου θα έχει ως εξής: 
Τα  αδέσποτα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στον κτηνίατρο, κατόπιν 

εντολής του συντονιστή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από ατομική καρτέλα περισυλλογής,  όπου στη συνέχεια  θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική 
εξέταση και ακολούθως θα πραγματοποιείται η  : 

 Καταγραφή και σήμανση των ζώων 
 Κτηνιατρικές πράξεις – νοσηλεία - αποθεραπεία. 
 Υιοθεσία, προσωρινή φιλοξενία στο Δημοτικό Καταφύγιο ή επιστροφή στο χώρο 

τους, αναλόγως τις πραγματοποιηθείσες κτηνιατρικές πράξεις. 
Όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι πριν από την κάθε υιοθεσία ή επανένταξή τους θα έχουν 

καταγραφεί και σημανθεί ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία του κάθε ζώου που στειρώνεται ή 
περιθάλπεται και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αναλυτικά (με τις αντίστοιχες αποδεικτικές 
εργασίες π.χ.  πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης, στείρωση, εξετάσεις, αυτοκόλλητα 
εμβολίων κ.τ.λ.), θα συμπληρώνονται (και θα επισυνάπτονται) από τον ανάδοχο στην καρτέλα 
του ζώου και θα παραδίδονται και σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στην υπηρεσία.  

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 85200000-1 : Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύσσονται. 
  Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς,  αποκλειστικά βάσει  τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών.  
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 
-  του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19.7.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 
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-του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει μετά τις 
τροποποιήσεις αυτού  

 του άρθρου 185 ‘‘Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο - Τροποποίηση 
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016’’ του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 

-του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
-του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
-του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό». 
- του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 45 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
- 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".  

- του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

- του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

- του  π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

- 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», του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 / τ΄Α΄/29.07.2003). «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και άλλες διατάξεις», του ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/13.6.1977) «Περί ιδρύσεως 
και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων , κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων», του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ Α32/11.2.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας 
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύουν.   
      - την υπ’ αριθ.  41/26-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0ΖΩ96-3ΥΠ)    Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και μεταφορές της Διεύθυνσης Οικονομικών 
και λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου, 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου για το έτος 2021. 

  -  την από 6-5-2021 μελέτη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, 
ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) 
του Δήμου Βόλου», διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 
45.136,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

- το πρωτογενές αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Κτηνιατρική 
περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου»,  όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 21REQ008601942  και την υπ’ αριθ. 37626/17-5-2021 Απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης (με ΑΔΑΜ: 21REQ008659692 και ΑΔΑ: ΨΤ6ΝΩ96-6Θ7) η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας  με α/α 1376.  

- την υπ’ αριθ. 509/26-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΑΩ96-ΘΧΝ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η από 6-5-2021 μελέτη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της 
Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 
του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού. 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο , στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 41/2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0ΖΩ96-3ΥΠ)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από κανονική προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 19 του άρθ. 43 του ν. 4605/2019, που 
αντικατέστησε  την παρ. 1 του  άρθρου 121  του ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την 16/6/2021, ως εξής: είτε μέσω ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο του δήμου μέχρι τις 10:30 π.μ.,  είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού από τις 10:30 έως τις 11:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας  διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση www.dimosvolos.gr 

 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010,  καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 11389/1993 ΥΑ.  
 

      Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο 
θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 
3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης 
με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη  τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.  

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του δήμου  www.dimosvolos.gr 
          Περαιτέρω πληροφορίες για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, 
διακήρυξη κλπ): Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος: Μαρία 
Παπαϊωάννου, τηλ: 2421350177, email: m.papaioannou@volos-city.gr 

 Για τεχνικά θέματα (διευκρινίσεις επί της μελέτης κλπ): Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος: Γεώργιος Γεωργάκος, τηλ.: 2421020412, 
email: g.georgakos@volos-city.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλ μέχρι τις 11/6/2021. Οι 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τις 14/6/2021, 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. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι 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).Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής)  και της παραγράφου 
4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) -  βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
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από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 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 καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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 και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί 
η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 ν.4412/16). 
3. 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 (άρθρο 19 παρ.4  ν.4412/16). 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
       2.2.2.1. Δεν απαιτείται για την συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 του ν. 
4412/2016). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
      Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  



12 
 
 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 
ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 
iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.2 Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας,  στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
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φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.3 Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Εξαίρεση από τον από τον αποκλεισμό της περ. β΄της παρ. 2.2.3.3. (περ β’ της παρ. 4 του 
άρθρου 73) 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

 
2.2.3.4. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
 
2.2.3.5. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 

 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Γενικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις 

 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. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 
Κριτήρια Επιλογής  

Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για 
την εκτέλεση της σύμβασης, ειδάλλως η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν  
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 
Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 
επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας 
διακήρυξης. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της από 6-5-
2021 μελέτης της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Ι). 
Ειδικότερα, απαιτείται να διαθέτουν:  
- κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή, ήτοι: πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο για 
την εκτέλεση απλών και σύνθετων κτηνιατρικών πράξεων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, 
σήμανση, στειρώσεις, χειρουργεία, μετεγχειρητική νοσηλεία κλπ.), με τουλάχιστον 4 κλωβούς 
φιλοξενίας, για σκύλους μετρίου μεγέθους (10-20 κιλών)  για την 24ώρη μετεγχειρητική 
νοσηλεία  των αδέσποτων ζώων,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
    
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες (πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016). 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών (ΤΕΥΔ) 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών (άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019). 

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, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά την 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 ν. 4497/2017. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. 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 περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
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ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. 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. 2 β΄του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
               Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β΄ του Κώδικα Δικηγόρων (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 άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
               Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο  2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2  περίπτωση α’ και  β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ήτοι: 
(1)  φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 
οικονομικό φορέα, 
(2)  ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Θα συνοδεύεται, επιπλέον, από 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
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εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ 
των μελών της διοίκησής τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους 
τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 (3) για την παράγραφο και 2.2.3.3. περίπτωση β’ πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, 
σύμφωνα με  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/19.03.2021 έγγραφο με ενσωματωμένα υποδείγματα 
(για νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ) με θέμα, 
«∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας». 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, το ανωτέρω 
ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ 
της παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του 
ν.4605/2019, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού . 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β. 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, 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.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

B. 3. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  
(της παραγράφου 2.2.4), οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το 
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, 
όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019). 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής,  για το σύνολο των υπηρεσιών.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα διακήρυξη, για  το σύνολο των 
περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
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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 (άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 
4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα (άρθρο 96, ν. 
4412/2016). 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) μέσω 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 
38333, Βόλος) έως τις 16/6/2021 και ώρα 10:30 π.μ., είτε (β) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού από τις 10:30 έως τις 11:00 π.μ. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν 
η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, email) 
ii. Τον Αποδέκτη: 
 Προς τον Δήμο Βόλου Τμήμα Προμηθειών 
iii. Την ένδειξη: 
«Προσφορά για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 
(σκυλιών) του Δήμου Βόλου»,  διάρκειας δώδεκα μηνών  (υπ’ αριθ. πρωτ………….. /31-5-
2021 διακήρυξη) 
iv. Την ένδειξη: 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 16/6/2021, μέχρι τις 10.30 π.μ. 
 

2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα 
εξής: 

(α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα. 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.  
(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της 
παρούσας. 
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2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

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

2.4.2.7. 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. 

2.4.2.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την 
διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών. 

2.4.2.9 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν : 

 -Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) και το υποβάλλουν 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.  

Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των τμημάτων για τα 
οποία προτίθεται να καταθέσει προσφορά. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με την μελέτη του Παραρτήματος Ι. 
Περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα ή δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων εργασιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα, ήτοι: 
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- Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνουν την πλήρη 
αποδοχή και συμμόρφωσή τους με την από 6-5-2021 Μελέτη (τεχνική περιγραφή-γενικοί 
όροι εργασιών και υποχρεώσεις-ενδεικτικός προϋπολογισμός-συγγραφή υποχρεώσεων) του 
Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας 
Υγείας. 
           2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου. 
           3) Άδεια λειτουργίας κτηνιατρικής επιχείρησης. 
            

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3. της 
παρούσας κριτήριο ανάθεσης. 
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας υποβάλλεται 
από τον οικονομικό φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 
Προσφορά με τιμή μονάδας 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές των εργασιών, όπως 
αυτές έχουν καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, συμπληρώνοντας το υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 
Ο κάθε προσφέρων προσκομίζει ένα έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) για 
το σύνολο των υπηρεσιών. 
Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
-Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δε δίνεται τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται  σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
120 ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. 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 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 
2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής της) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. 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 
υπoβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.    

 Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς 
και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την 
αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε 
να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 123/2017). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στο 
οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι 
φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
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αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή  των τεχνικών προσφορών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης του 
άρθρου 2.3.1  της παρούσας.  
 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή. 
 
 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται 
από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από 
την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάλογα με το είδος του 
διαγωνισμού/κριτηρίου ανάθεσης. 
 
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων (πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019). Ειδικά, για τις συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω (άρθρο 100 παρ. 4 ν. 4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 περ. 18 ν. 4497/2017). 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του ν. 4497/2017 και ισχύει. 
  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναμων οικονομικών προφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού,  παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων και τα αποτελέσματα αυτής 
ενσωματώνονται στο πρακτικό. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017, 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, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο») μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 
ii. Τον Αποδέκτη: 
Προς τον Δήμο Βόλου Τμήμα Προμηθειών  
iii. Την ένδειξη: 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Κτηνιατρική περίθαλψη 
αδέσποτων ζώων (σκυλιών) Δήμου Βόλου» (υπ’ αριθ. πρωτ………… /31-5-2021 διακήρυξη) 
iv. Την ένδειξη: 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:……………………. 
 
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.7 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4-2.2.6  της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η  Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 
του ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 
3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται: α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ. 
3.4 της παρούσας ένσταση, β)  μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 
του ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
και της υποβολής των προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα ημέρες. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου των εργασιών της σύμβασης.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, 
των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας 
διακήρυξης υπερισχύει ο ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τούτο ισχύει και σε 
περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 
υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. (πρβ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016).  
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Η υπηρεσία παρασχέθηκε στο σύνολό της.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες  που εκτελέστηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.       Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διάστημα όχι μικρότερο του ενός 
μήνα, ύστερα από την έκδοση σχετικού  παραστατικού  παροχής υπηρεσιών και ανάλογα με τις 
κτηνιατρικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί, επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, τις καρτέλες συμπληρωμένες με τα στοιχεία των ζώων που 
στειρώθηκαν, εμβολιάστηκαν, σημάνθηκαν και θεραπεύτηκαν καθώς  και τις εβδομαδιαίες 
αναφορές για την κατάσταση των φιλοξενούμενων ζώων και του Δημοτικού Καταφυγίου. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 και 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η 
πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
 γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 
5.1.2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το 
δήμο.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο 
του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-
3-2017  - ΦΕΚ Β' 969). 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 
3335/11.12.2014 τεύχος Β΄). 
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεύχος Α΄).  
Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να 
προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων 
ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι 
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όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο 
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με 
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που 
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης (πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, 
υποπαρ. α του ν. 4605/2019). 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως, 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις),  64. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  
οργάνου. 

        Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως  διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1    Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία Προαγωγής και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, η οποία και θα εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Α.Α. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
(ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων) δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι 
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

  Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την λήξη της υφιστάμενης 
σύμβασης, αρχής γενομένης από τις 1 Σεπτεμβρίου 2021. 
  Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (Η εν λόγω περίπτωση φαίνεται 
να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 21 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/19). 
 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
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και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών παρατηρηθούν κατά την χρονική διάρκεια της 
σύμβασης.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας 
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

                                                                                                               Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                                              Αχιλλέας Μπέος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΛΕΤΗ 

 
                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ 
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τοπάλη 97- Γαλλίας Τ. Κ. 38221 
Πληρ.: κ. Γεώργιος Γεωργάκος 
Τηλ.: 2421020412                                                 
e-mail: g.georgakos@volos-city.gr 

   
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Κτηνιατρική περίθαλψη  
αδέσποτων ζώων (σκυλιών) Δήμου Βόλου 
διάρκειας δώδεκα μηνών ». 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
45.136,00 €   

 ΜΕΛΕΤΗ 
 

«Κτηνιατρική περίθαλψη   αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου, διάρκειας δώδεκα 
μηνών». 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
A. Τεχνική περιγραφή 
B. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 
 
                                               Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 

                                                       Ι.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.136,00€ με τον Φ.Π.Α., 
συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος κτηνιατρικής περίθαλψης  αδέσποτων 
ζώων (σκυλιών) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3170/03, του Ν.4039/2012 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. 
 Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε όλα τα αδέσποτα ζώα  που χρήζουν περίθαλψης, στείρωσης, 
ηλεκτρονικής σήμανσης  κτηνιατρικού ελέγχου ή/και  θεραπείας, νοσηλείας  και καθώς ο 
Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο, αλλά και ούτε πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο θα πρέπει να 
αναθέσει τις κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες  σε ανάδοχο που να διαθέτει κατάλληλη 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει χώρο κατάλληλο για την εκτέλεση απλών και σύνθετων 
κτηνιατρικών πράξεων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, σήμανση, στειρώσεις, χειρουργεία, 
μετεγχειρητική νοσηλεία κλπ.) ο οποίος λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ν.604/77 και το 
Π.Δ. 463/78 όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν ( από το άρθρο 14 του Ν.3170/03).΄ 
Πρωταρχικός σκοπός  του προγράμματος διαχείρισης  των  αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας 
είναι η  εξασφάλιση της ευζωίας  συγχρόνως με την  ανάσχεση της αύξησης του πληθυσμού 
αυτών,  προασπίζοντας παράλληλα  την Δημόσια Υγεία των πολιτών. 
Σε έκτακτες περιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν ( π.χ. σε τραυματισμούς ή δηλητηριάσεις 
ζώων κ.λπ.) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 
Το πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο Βόλου θα έχει ως εξής: 
Τα  αδέσποτα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στον κτηνίατρο, κατόπιν εντολής του 
συντονιστή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από ατομική 
καρτέλα περισυλλογής,  όπου στη συνέχεια  θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση και 
ακολούθως θα πραγματοποιείται η  : 
 Καταγραφή και σήμανση των ζώων 
 Κτηνιατρικές πράξεις – νοσηλεία - αποθεραπεία. 
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 Υιοθεσία, προσωρινή φιλοξενία στο Δημοτικό Καταφύγιο ή επιστροφή στο χώρο τους, 
αναλόγως τις πραγματοποιηθείσες κτηνιατρικές πράξεις. 
Όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι πριν από την κάθε υιοθεσία ή επανένταξή τους θα έχουν καταγραφεί 
και σημανθεί ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία του κάθε ζώου που στειρώνεται ή περιθάλπεται και οι 
κτηνιατρικές υπηρεσίες αναλυτικά(με τις αντίστοιχες αποδεικτικές εργασίες π.χ.  πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σήμανσης, στείρωση, εξετάσεις, αυτοκόλλητα εμβολίων κ.τ.λ.), θα 
συμπληρώνονται (και θα επισυνάπτονται) από τον ανάδοχο στην καρτέλα του ζώου και θα 
παραδίδονται και σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στην υπηρεσία. Αναλυτικά, στην κάθε 
καρτέλα του ζώου θα περιλαμβάνεται: 

 Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 
 Ο αριθμός μητρώου του ζώου 
 Το φύλο 
 Η φυλή 
 Το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) και το χρώμα 
 Ο αριθμός σήμανσης 
 Η ημερομηνία περισυλλογής 
 Η τοποθεσία περισυλλογής και τα στοιχεία του καταγγέλλοντος πολίτη 
 Η ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών 
 Η ημερομηνία στείρωσης 
 Η φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθηθεί 
 Το όνομα του κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση    και 
 Ο προορισμός του ζώου 
Οι καρτέλες του εκάστοτε ζώου θα  παραδίδονται στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας στον 
υπεύθυνο υπάλληλο του τμήματος.  
 Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία οι αδέσποτοι σκύλοι θα καταγράφονται, μαζί με τις 
 προσφερθείσες   κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις  ηλεκτρονικές καρτέλες του Δήμου.  
Γενικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη θα γίνονται με την 
ακόλουθη διαδικασία: 
Α)  Ενημέρωση από δημότες και αξιολόγηση των περιπτώσεων από την υπηρεσία.  
Β)  Ειδοποίηση  του συμβαλλόμενου φορέα από την υπηρεσία.  
Γ) Μεταφορά από τον εκάστοτε συμβεβλημένο με το Δήμο ανάδοχο περισυλλογής- 
     μεταφοράς των ζώων στο κτηνιατρείο, καθώς και γνωμάτευση ανά περιστατικό.  
Δ) Έγκριση των κτηνιατρικών εργασιών από την υπηρεσία και ακολούθως η εκτέλεση  αυτών.  
Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Βόλου θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο σε ζώα τα οποία μεταφέρει το εντεταλμένο συνεργείο περισυλλογής του 
Δήμου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
υπηρεσίας είτε προφορικά είτε  με γραπτή εντολή. 
Η παραπάνω εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 
85200000-1 ( Κτηνιατρικές Υπηρεσίες)  και έχει ενδεικτικό  προϋπολογισμό  45.136,00 € 
με τον Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη των ανωτέρω θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους και θα κατανεμηθεί στα έτη 
2020 και 2021, σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.009  του προϋπολογισμού του δήμου, για την 
εργασία «Κτηνιατρική περίθαλψη  αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημ. Ενοτ. Δήμου 
Βόλου». 
 
Κατά την, μέχρι σήμερα , εφαρμογή του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, η 
υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός 
και το είδος αποδείχτηκε μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην 
προδιαγραφούν συγκεκριμένες σε αριθμό ανά είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες ανά 
μήνα αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ενδεικτικές 
τιμές μονάδας της μελέτης επί  της συνολικής χρονικής διάρκειας της σύμβασης του 
συμβαλλομένου κτηνιάτρου. Ιδιαίτερη  αναφορά γίνεται  στις ειδικές περιπτώσεις κτηνιατρικών 
πράξεων, που πραγματοποιούνται κατόπιν εγκρίσεως από τον συντονιστή του προγράμματος, 
και προβλέπεται δια της παρούσης  η δυνατότητα προσαρμογής της ποσότητας αυτών,  
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αναλόγως των προκυπτουσών αναγκών, και ανακατανομής αυτών  επί των συγκεκριμένων  
αναγραφόμενων  τιμολογηθέντων πράξεων μέχρις εξαντλήσεως  του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού. 

 
                                             ΙΙ. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 
 Ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος από την στιγμή παραλαβής αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
(σκύλων), αναλαμβάνει να εκτελέσει ανάλογα την περίπτωση για τον Δήμο Βόλου τα εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Στειρώσεις σε θηλυκούς σκύλους εμβολιασμοί, 
αποπαρασιτώσεις(για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα), 
σήμανση με τσιπ, τεστ λεϊσμανίασης & γενική αίματος. 

370 

2 Στειρώσεις σε αρσενικούς σκύλους, 
εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις (για ενδοπαράσιτα και 
εξωπαράσιτα), σήμανση με τσιπ, τεστ λεϊσμανίασης & 
γενική αίματος. 

60 

3 Εμβολιασμοί σκύλων (εκτός των στειρώσεων) 
 150 

4 Ηλεκτρονικές σημάνσεις σκύλων (εκτός των 
στειρώσεων) 
 

150 

5 Εβδομαδιαία επίσκεψη - έλεγχος στο Δημοτικό 
Καταφύγιο 
 

52 

6 Ορολογικές Εξετάσεις σκύλων 
 100 

7 Ακτινογραφίες σκύλων 
 20 

8 Απλές χειρουργικές επεμβάσεις σκύλων 
 10 

9 Επεμβάσεις κοιλιάς σε σκύλους 
 3 

10 Διαχείριση κατάγματος σκύλων 
 6 

11 Διαχείριση δηλητηριασμένων σκύλων. 
 10 

12 Ευθανασίες Νεκροψίες - Νεκροτομές  σκύλων 4 

    
     (Α) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
1. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ370 ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ. 

Στείρωση θηλυκών σκύλων, τη μετεγχειρητική αγωγή τους, τη σήμανση και την καταγραφή τους 
στη διαδικτυακή  ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 
αποπαρασίτωση, το τεστ λεϊσμανίασης και τη γενική αίματος  και εμβολιασμό αυτών (για λύσσα, 
λεπτόσπειρα, γαστρεντερίτιδα, ηπατίτιδα, μόρβα). 

2.  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 30 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ. 
Στείρωση αρσενικών  σκύλων, τη μετεγχειρητική αγωγή τους, τη σήμανση και την καταγραφή 
τους στη διαδικτυακή  ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
την αποπαρασίτωση, το τεστ λεϊσμανίασης και τη γενική αίματος και εμβολιασμό αυτών (για 
λύσσα, λεπτόσπειρα, γαστρεντερίτιδα, ηπατίτιδα, μόρβα). 

 3. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 150 ΣΚΥΛΩΝ (εκτός των στειρώσεων) 
Περιλαμβάνει  την  κλινική  εξέταση  του  σκύλου και   τον  εμβολιασμό για τις 
προαναφερθείσες ασθένειες πέραν των 430 συνολικά στειρώσεων. 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   150 ΣΚΥΛΩΝ (εκτός των στειρώσεων)   
   Αφορά την  τοποθέτηση μικροτσίπ  και παράλληλα την καταχώρηση στη διαδικτυακή  
ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων  πέραν των 430 
συνολικά στειρώσεων.                     
  5. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
            Ο κτηνίατρος θα πρέπει να επισκέπτεται το Δημοτικό Καταφύγιο τουλάχιστον 
             μια φορά την εβδομάδα για:                                                                          
             5.1. να επιβλέπει την κατάσταση των φιλοξενούμενων ζώων 
             5.2. να εξετάζει και να πραγματοποιεί τις θεραπείες στα ζώα 
             5.3. να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση για την 
            κατάσταση των ζώων και του Δημοτικού Καταφυγίου. 
Επίσης θα επισκέπτεται το  Δημοτικό Καταφύγιο όσες φορές απαιτηθεί, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί  λόγοι, χωρίς επιπλέον αμοιβή. 
 6. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200 ΣΚΥΛΩΝ 

Αφορά εξετάσεις για Leishmania, Dirofilaria, Ehrlichia, Distemper(μορβα), πέραν των 400 
συνολικά στειρώσεων. 

  7. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 20 ΣΚΥΛΩΝ 
Αφορά την απλή ακτινογραφία ενός σκύλου. 

  8. ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 10 ΣΚΥΛΩΝ 
   Αφορά απλής χειρουργικής επέμβασης όπως  συρραφή και περιποίηση τραύματος 
συμπεριλαμβανομένης της παραμονής και της φροντίδας του ζώου.                        
  9.  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 3 ΣΚΥΛΩΝ 
    Αφορά αφαίρεση εξωτερικού νεοπλάσματος όπως για παράδειγμα καρκίνος μαστού. 
10.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 6 ΣΚΥΛΩΝ 
   Αφορά τοποθέτηση νάρθηκα. 
11.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ 10 ΣΚΥΛΩΝ. 
12. ΕΥΘΑΝΑΣΙΕΣ ΑΝΙΑΤΩΣ  ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ     /ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ- ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΣ  4 
ΣΚΥΛΩΝ                                                        
      Η ευθανασία ανιάτως πάσχοντος ζώου διενεργείται  εφόσον έχει αποφασισθεί από την  
3μελή επιτροπή του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία.                                 
      Η νεκροψία- νεκροτομή  ζώου διενεργείται  για λήψη οργάνων και αποστολή αυτών  σε 
εγκεκριμένα τοξικολογικά εργαστήρια  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.                                                  
 

                   III.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη  της επίβλεψης του καταφυγίου και των φιλοξενούμενων ζώων,  
όπως ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 
πρωτ.35/22-1-2018 στο μέγεθος των  εξετάσεων, των κτηνιατρικών πράξεων  και των  
θεραπειών των  αδέσποτων ζώων (σκυλιών) που του αναλογούν. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ενημερώνει  εγγράφως την υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση για την 
κατάσταση των ζώων και του Δημοτικού Καταφυγίου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  εξετάζει τα φιλοξενούμενα  ζώα και να πραγματοποιεί τις 
ανάλογες  θεραπείες ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων που φιλοξενούνται  στο 
Δημοτικό Καταφύγιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ενημερώνει  τα βιβλία νοσηλείας  και φαρμάκων των αδέσποτων 
ζώων  που φιλοξενούνται στο  Δημοτικό Καταφύγιο, καθώς  και να ελέγχει   τη σωστή 
χορήγηση αυτών. 
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει: 
 να διαθέτει τουλάχιστον 4 κλωβούς φιλοξενίας, για σκύλους μετρίου μεγέθους (10-20 
κιλών), στο ιατρείο του για την 24ώρη μετεγχειρητική νοσηλεία  των αδέσποτων  ζώων, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία 
 να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή  ώστε να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο, 
απρόσκοπτο και αποτελεσματικό. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  εγκρίνει  ή  να απορρίπτει τα αιτήματα των πολιτών για υιοθεσία  
αδέσποτου σκύλου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ενημερώνει   τους νέους ιδιοκτήτες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους και τη φροντίδα του σκύλου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται   να εγκρίνει  ή να απορρίπτει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
φροντίδας αδέσποτων ζώων  από πολίτες  και ακολούθως  να  ενημερώνει τις παρατηρήσεις  
των  καρτελών  των ζώων  και την υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να συνεργάζεται με την υπεύθυνη υπηρεσία σε κάθε θέμα που 
προκύπτει στα πλαίσια της λειτουργίας του γραφείου των αδέσποτων ζώων και ιδιαίτερα να 
μεριμνά ώστε: 
 να συντάσσει τις επανεντάξεις των φιλοξενούμενων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου και 
να τις καταθέτει στην υπηρεσία δυο (2) ημέρες  τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση της  5μελούς 
επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου, ώστε να αποφευχθεί  η παραμονή  
αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ενδιαίτημα. 
 να  ορίσει  τακτική ώρα και ημέρα επίσκεψης στο Δημοτικό Καταφύγιο,   ώστε να 
γνωστοποιηθεί  στους πολίτες που  αιτούνται άδεια  επίσκεψης στο καταφύγιο για την 
προώθηση των υιοθεσιών των φιλοξενούμενων ζώων. 

 
Ακολούθως στις ανατεθείσες εργασίες διευκρινίζονται τα παρακάτω : 
Το κόστος των  microchip, των αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για τις στειρώσεις, το 
τεστ λεϊσμανίασης, η γενική αίματος, τα εμβόλια, τα φάρμακα για την αποθεραπεία του ζώου 
καθώς και η τροφή του κατά την παραμονή του  στο κτηνιατρείο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Μετά το πέρας της επέμβασης, θεραπείας  ή αποθεραπείας, τα ζώα θα παραμένουν στο 
κτηνιατρείο για ένα τουλάχιστον 24ωρο ώστε να αποφευχθεί ή να αντιμετωπισθεί εγκαίρως η 
οποιαδήποτε μετεγχειρητική επιπλοκή,  κατόπιν  θα παραδίδονται στον εκάστοτε 
συμβεβλημένο με το Δήμο ανάδοχο περισυλλογής-μεταφοράς των ζώων προκειμένου να 
μεταφερθούν στο Δημοτικό Καταφύγιο για την αποθεραπεία τους. Η καρτέλα του εκάστοτε 
ζώου θα  το συνοδεύει στο  Δημοτικό Καταφύγιο και θα αναφέρει την θεραπεία που θα 
ακολουθηθεί. 
Ο κτηνίατρος είναι υποχρεωμένος  να αποδίδει  μηνιαία αναλυτική κατάσταση  των 
κτηνιατρικών πράξεων που εκτελέσθηκαν, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των 
microchip που τοποθετήθηκε και η οποία θα συνοδεύει  το τιμολόγιο που θα εκδίδει. 
Επιπλέον θα επισυνάπτει την ατομική καρτέλα κάθε ζώου που στειρώθηκε, εμβολιάσθηκε ή 
υποβλήθηκε σε θεραπεία υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας 
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για δώδεκα μήνες και ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες περίθαλψης, στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης 
κτηνιατρικού ελέγχου,  θεραπείες, νοσηλείας στο  πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο του, καθώς 
επίσης και την περίθαλψη άρρωστων ζώων  που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής 
παρέμβασης, ή μέχρι εξάντλησης της δεσμευμένης πίστωσης στον συγκεκριμένο Κ. Α. του 
προϋπολογισμού. Επίσης επιμελείται την φροντίδα αδέσποτων  κακοποιημένων και 
χτυπημένων  από αυτοκίνητα ζώων ( σκύλους), αδέσποτα από δηλητηρίαση (φόλες), 
θερμοπληξία,  τυχόν ευθανασίας λόγω κάκιστης κατάστασης από ανίατες αρρώστιες, 
εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους και  νεκροψία- νεκροτομή  ζώων για λήψη 
οργάνων και αποστολή αυτών  σε εγκεκριμένα τοξικολογικά εργαστήρια. Παράλληλα 
αναλαμβάνει  έκτακτα περιστατικά που παρουσιάζονται σε αργίες και μη εργάσιμες ημέρες 
όπως Σάββατα και Κυριακές. 
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Ανακεφαλαιώνοντας : Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες  στο 
πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο του αλλά και στο καταφύγιο του Δήμου  Βόλου που υπάρχει στη 
θέση «Μαραθάς» όταν οι περιστάσεις το υπαγορεύουν.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 ΕΚΤΩΣΗΣ. 

 

 

                                                                                                                                          
ΒΟΛΟΣ 6/5/2021 

                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ                        Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ 
        ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                          ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ                                              ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ 
        ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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                                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α             ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
ΣΕ € 

1 Στειρώσεις σε 
θηλυκούς σκύλους 
εμβολιασμοί, 
αποπαρασιτώσεις(για 
ενδοπαράσιτα και 
εξωπαράσιτα), 
σήμανση με τσιπ, τεστ 
λεϊσμανίασης & γενική 
αίματος. 

  370    70   25.900,00 6.216,00 32.116,00 

2 Στειρώσεις σε 
αρσενικούς σκύλους, 
εμβολιασμοί, 
αποπαρασιτώσεις (για 
ενδοπαράσιτα και 
εξωπαράσιτα), 
σήμανση με τσιπ, τεστ 
λεϊσμανίασης & γενική 
αίματος. 

 30    50 1.500,00 360,00 1.860,00 

3 Εμβολιασμοί (εκτός 
των στειρώσεων) 

   150    10 1.500,00 360,00 1.860,00 

4 Ηλεκτρονική σήμανση 
(εκτός των 
στειρώσεων) 

   150     10 1.500,00 360,00 1.860,00 

5 Εβδομαδιαία επίσκεψη 
στο δημοτικό 
καταφύγιο 

   52     30 1.560,00 374,40 1.934,40 

6 Ορολογικές εξετάσεις 200     15 3.000,00 720,00 3.720,00 

7 Ακτινογραφία      20     15 300,00 72,00 372,00 
 

8 Απλές χειρουργικές 
επεμβάσεις 

    10     25 250,00 60,00 310,00 

9 Επεμβάσεις κοιλίας σε 
σκύλους 

     3      80 240,00 57,60 297,60 

10 Διαχείριση κατάγματος      6       25 150,00 36,00 186,00 

11 Διαχείριση 
δηλητηριασμένου 
ζώου. 

    10      40 400,00 96,00 496,00 

12 Ευθανασία νεκροψία-
νεκροτομή  ζώου 

    4       25 100,00 24,00 124,00 

 
       ΣΥΝΟΛΟ 

     

36.400,00 8.736,00 45.136,00 
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Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.136,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι ποσότητες των ζητούμενων υπηρεσιών ανά 
κατηγορία είναι ενδεικτικές και αποτελούν ειδικές περιπτώσεις κτηνιατρικών πράξεων με 
δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως των προκυπτουσών αναγκών και ανακατανομής αυτών επί 
των συγκεκριμένων αναγραφόμενων  τιμολογηθέντων πράξεων μέχρις εξάντλησης του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

                                                                   

                                             ΒΟΛΟΣ 6/5/2021 

                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ              Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ 
     ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                 & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ                                            ΜΑΡΙΑ  ΖΟΡΜΠΑ 
    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                     ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  

   Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τον 
κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση ,τον εμβολιασμό, την ηλεκτρονική σήμανση και γενικά την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Βόλου  καθώς και  την ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση αυτών που 
φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο του Δήμου. Το πρόγραμμα διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης 
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή και περιλαμβάνονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό  και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης .   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου - εργασίας, διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 τις διατάξεις του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 τις διατάξεις του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο Λογιστικό». 
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», με τις τροποποιήσεις 
αυτού. 
 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 και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
  τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/2.2.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 
 τις διατάξεις του Ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191 / τ΄Α΄/29.07.2003). «Ζώα συντροφιάς ,         
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» . 
 τις διατάξεις του Ν.604/1977 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/13.6.1977) «Περί ιδρύσεως και 
λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων , κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων». 
 τις διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11.2.2014) «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Τεχνική Περιγραφή 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

      Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
για ένα ημερολογιακό έτος ή με την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

     Η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης θα είναι συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης και όχι ανά είδος δαπάνης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος θα προβαίνει  στην παροχή όλων όσων αναφέρονται αναλυτικά στην 
Τεχνική Περιγραφή και υποχρεούται  για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας . 
 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία των υποδείξεων της υπηρεσίας του  
τμήματος Δημόσιας  Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας , ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας. 
προς τις εντολές και οδηγίες των  οποίων  οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε 
συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 
 Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει εντός  τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου. 
  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. 
 Ειδικά για τη φιλοξενία ζώων ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει το κατάλληλο 
εξοπλισμό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 604/1977 και 
του Π.Δ. 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 με βάση τις επιστημονικές  γνώσεις και εμπειρία του στηρίζει και 
καθοδηγεί τις ενέργειες του Δήμου σε θέματα που άπτονται την παρούσα σύμβαση 
 Μεριμνά για τη τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Καταφυγίου 
Αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

     Ο Δήμος  Βόλου  είναι υπεύθυνος για: 
 Την διευκόλυνση της πρόσβασης του Αναδόχου σε χώρους και πληροφορίες που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας καθώς και να παρέχει όλα τα προβλεπόμενα  
μέσα και στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη βέλτιστη υλοποίηση του 
αντιτιθέμενου έργου. 
 Την παροχή των απαιτούμενων φαρμακευτικών και άλλων υλικών που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση των κτηνιατρικών πράξεων στα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο 
Δημοτικό Καταφύγιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο:   ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

       Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους 
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», με τις τροποποιήσεις αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

       Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο:   ΑΜΟΙΒΗ -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

      Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διάστημα όχι μικρότερο 
του ενός μήνα, ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών  και ανάλογα με 
τις κτηνιατρικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί,  με βάσει τον αριθμό των ποσοτήτων του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν με την εξόφληση της συμβατικής αξίας 
που αντιστοιχεί στην τμηματική παραλαβή της επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, τις καρτέλες συμπληρωμένες με τα στοιχεία των ζώων που 
στειρώθηκαν, εμβολιάστηκαν, σημάνθηκαν και θεραπεύτηκαν καθώς και τις εβδομαδιαίες 
αναφορές για την κατάσταση των φιλοξενούμενων   ζώων και του Δημοτικού Καταφυγίου. 
     Οι υποχρεώσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου θα ελέγχονται ανά πάσα στιγμή 
και θα βεβαιώνονται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής 
προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής 
υπηρεσιών, εργασιών και  μεταφορών της Δ/νσης Οικονομικών και λοιπών Δ/νσεων του Δήμου 
εκτός των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών , Πρασίνου και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
Οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορούν να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις 
ανάγκες επί έλαττον ή πλέον των προβλεπόμενων ποσοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η συνολική 
δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το όριο της προϋπολογισθείσας μετά την έκπτωση του αναδόχου. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο  φόροι και βάρη. 
Η  αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
ΑΡΘΡΟ 11`ο:  ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
    Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων  ή τρίτων που ισχύουν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .   
 
ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
     Οι υποχρεώσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου θα ελέγχονται ανά πάσα χρονική 
στιγμή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα προαναφερόμενα επί ποινή έκπτωσης. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις ή σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, μετά από την ειδική κατά το άρθρο 203 του Ν.4412/2016, 
πρόσκληση της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
  ΑΡΘΡΟ 13ο:   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
        Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για τυχόν διαφωνίες που δε θα επιλυθούν 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως 
αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή  του Ν.3852/2010. 
 
                                                                                      ΒΟΛΟΣ 6/5/2021   

                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ              Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ 
     ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                 & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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