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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο: 

ΝΑΙ x ΟΧΙ  

 
Ταχ. ∆/νση : ∆ηµοκρατίας 27,Κοζάνη  
Πληροφορίες : Ωρολογά Ελένη   
Τηλέφωνο  : 2461351193 Κοζάνη 17/11/2016 
e-mail  : e.orologa@pdm.gov.gr Αρ. Πρωτ.:156726/7101 
                                 
 

Θέµα:  Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός  επιλογής αναδόχου  για την «Υπηρεσία  µεταφορά και  θανάτωση ζώων για  
τροµώδη νόσο  των προβάτων  και οζώδη δερµατίτιδα των βοοειδών» και  µε κριτήριο αξιολόγησης την οικονοµικότερη 
προσφορά. Προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 
     17/11/2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

 

        

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Α/Α 28/16     

 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.  

2. Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» 

3. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης & Εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

4. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων»  

5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων & 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθµίσεις» 

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθµίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει. 

7. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων κ.α.δ όπως 

τροποποιήθηκε». 

9. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί 

«Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που 

αφορούν προµήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων » 
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10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – 

εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως 

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 

335)», όπως ισχύει. 

11. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

13. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη». 

14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της ∆ιοίκησης». 

15. Την N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

16. Την αρίθµ. 3314/16 ( Α∆Α: 6Β197ΛΨ-ΒΧΤ)   ανάληψης υποχρέωσης  

17. Το έγγραφο  138150/1379 12/10/2016 της ∆/νσης Κτηνιατρικής 

18. Την αριθµ. 1972/16 (Α∆Α:6ΓΝ67ΛΨ-ΨΦΤ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας σχετικά µε την έγκριση συνοπτικού διαγωνισµού.   

 

               

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

 

Συνοπτικό διαγωνισµό  επιλογής αναδόχου  για την «Υπηρεσία  µεταφοράς και θανάτωσης ζώων για  την τροµώδη 
νόσο  των προβάτων  και οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών» και  µε κριτήριο αξιολόγησης την οικονοµικότερη 
προσφορά.  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   40.000  Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %( 32.258,00€ άνευ Φ.Π.Α.) 

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, φορέας/ΚΑΕ        
   
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί : 
1) Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr)  
2) Στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). 
 
 
 Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών  29/11/2016 ώρα 15:00  
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στο γραφείο  του Τµήµατος Προµηθειών, ∆ηµοκρατίας 27 Κοζάνη, ηµιώροφος    
στις  30/11/2016    ηµέρα  Τετάρτη    και ώρα 10:00  
 
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να  καταθέσουν την προσφορά τους µε 
οποιονδήποτε τρόπο, καθηµερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, µέχρι και την προηγούµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού.  Κατάθεση Προσφορών µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες προσµετρούµενοι από την εποµένη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, της δε εγγυητικής συµµετοχής µέχρι ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς.  
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Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016   
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού, τηλ. 2461351193  e-mail :e.orologa@pdm.gov.gr 
 

 

                                                            

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  
 

ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές 

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις 
νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη 
επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε 
και είναι δεκτή η µερική υποβολή προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 2.  Αντικείµενο της υπηρεσίας     

 Tεχνικές Προδιαγραφές  

Με τον όρο µεταφορά προς καταστροφή ζώων  εννοούµε την φόρτωση ζώντων ή θανατοθέντων ζώων από την 
εκτροφή,  µεταφορά και εκφόρτωση τους στην  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης.   
Με τον όρο θανάτωση /καταστροφή ζώων εννοούµε τη θανάτωση,  προετοιµασία του νεκρού ζώου για δειγµατο-
ληψία  και την καταστροφή του από την  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης.  
Με τον όρο  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης  εννοούµε τη νόµιµα αδειοδοτηµένη  από την κτηνιατρική  αρχή:  
α) µονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναµικού ή µονάδα συναποτέφρωσης ή µονάδα µεταποίησης υλικών  
κατηγορίας 1 συνοδευόµενη από µονάδα αποτέφρωσης  χαµηλού ή υψηλού δυναµικού ή µονάδα µεταποίησης  
υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόµενη από µονάδα συναποτέφρωσης, εγκεκριµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
Π.∆. 211/2006 (Α � 211), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του Κανονισµού 142/2011 ή 
β) µονάδα αποτέφρωσης ή µονάδα συναποτέφρωσης που έχει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την αριθµ.  
22912/1117/1−6−2005 απόφαση (Β � 759/6−6−2005).  

 
Α)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδοµή : 

 
1) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό για την µεταφορά των ζώων αδειδοτηµένο και εγκεκριµένο από 

την κτηνιατρική υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1/2005 « Προστασία των ζώων κατά την 
µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
ΚΑΝ (ΕΚ) αριθµ. 1255/97 » του Συµβουλίου. 

 
2) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (ΖΥΠ) σε περί-

πτωση που προκύψει ανάγκη µεταφοράς θανατοθέντων ζώων, αδειοδοτηµένο και εγκεκριµένο σύµφωνα µε το   µε 
το άρθρο 8 του   Π.∆. 211/2006.   

  
3) Να διαθέτει σφαγειοτεχνική εγκατάσταση νόµιµα αδειοδοτηµένη σύµφωνα µε το Π.∆. 79/2007 ΦΕΚ 

Α΄95) όπου θα γίνεται η θανάτωση των  ζώων . 
 
4) Να διαθέτει εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το Π.∆. 211/2006 όπου 

θα γίνεται η καταστροφή των θανατοθέντων  ζώων και η οποία την τέφρα που προκύπτει  από την 
καύση θα εναποθέτει σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής. 

 
Επίσης κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  στην οποία θα αναγράφει ότι: 
  
α) Θα προσκοµίσω ότι άλλο δικαιολογητικό /παραστατικό στοιχείο µου ζητηθεί από την  κτηνιατρική υπηρεσία, 
σχετικό µε την σύµβαση που θα υπογράψω και θα προκύπτει από την κείµενη νοµοθεσία.   
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β) Θα λαµβάνω όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα καθαρισµού και απολύµανσης του εξοπλισµού και των οχηµάτων 
µεταφοράς, µε εγκεκριµένα απολυµαντικά µέσα, για την αποτροπή µετάδοσης νόσου σε άλλες περιοχές ή εκτροφές 
 γ) Η  µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων θα γίνεται σε ώρες και µέρες µη 
λειτουργίας του σφαγείου. 
δ) Αναλαµβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών         ( 
µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων κ.λ.π) που  αφορά την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, των κτηνοτρόφων και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Β)Υποχρεώσεις του ανάδοχου στην υπηρεσία. 
 

Να καταθέτει στην υπηρεσία το αργότερο εντός 20 ηµερολογιακών  ήµερων από την ηµεροµηνία της θανάτω-
σης/καταστροφής   
1) Αίτηση 
2) Ζυγολόγιο στο οποίο θα υπογράφει και ο κτηνοτρόφος κάτοχος των ζώων.   
3) Τιµολόγιο της δαπάνης  µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων στο οποίο θα 
διαχωρίζεται  το κόστος µεταφορά προς καταστροφή ζώων από θανάτωση /καταστροφή ζώων 
4) Βεβαίωση απολύµανσης του µεταφορικού µέσου από τον κτηνίατρο του σφαγείου.  
 
 Tο ποσό προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο της υπηρεσίας δηλαδή,  κόστος µεταφοράς 
προς καταστροφή ζώων  και θανάτωσης /καταστροφή ζώων και η τιµή προσφοράς θα ανταποκρίνεται σε  
 ευρώ ανά κιλό ζώντος  βάρους ή ανά κιλό  θανατοθέντος  βάρους των ζώων, που πρόκειται να  γίνει 
θανάτωση /καταστροφή. 
                                                         
                                         
ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

  
                          Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, και 

η παραλαβή της γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφεροµένους από το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 
αρχής (www.pdm.gov.gr) επιλέγοντας  «∆ιακηρύξεις», όπου θα βρίσκεται αντίγραφο αυτής. 

 
                 ΑΡΘΡΟ 4. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 
Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – 
µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την ΕΕ.  

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. 
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της 
Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί σε συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.   

ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν: 

α. Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν και στην οποία θα αναφέρουν τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

β. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου 

σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης 

γ.Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης) όπου δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν βρίσκεται σε µία 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του ν.4412/2016 και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 75 του ν.4412/2016. 
Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική 
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αρχή ή τα ΚΕΠ  υποβάλλεται:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου   

δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους 

ε. Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων  

στ. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις  

 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την εποµένη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 

Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία 
του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ κτλπ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:                
        ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 

                                                                               

                                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27  

ΚΟΖΑΝΗ  
  

 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

για  την επιλογή αναδόχου  για την Υπηρεσία  µεταφορά και τη θανάτωση ζώων για  την τροµώδη νόσο  των προβάτων 
 και οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών» και  µε κριτήριο αξιολόγησης την οικονοµικότερη προσφορά. 
Προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους (3) τρείς σφραγισµένους υποφακέλους, οι 

οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:  

 

Α. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όπου περιλαµβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της  παρούσας διακήρυξης  

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υπεύθυνη δήλωση  ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης 

Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου περιλαµβάνεται συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

του παραρτήµατος IV της παρούσας διακήρυξης 

ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε οποιονδήποτε τρόπο 
(αυτοπροσώπως, ταχυδροµικώς, υπηρεσία ταχυµεταφοράς κ.λπ.), όπου θα παραλαµβάνονται µε χορήγηση αριθµού 
πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντα. 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 
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Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9. Αποσφράγιση Προσφορών 
 
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 10. Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και  Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

 
   Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 
προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση 
των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών στην ανοικτή διαδικασία. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί αυθηµερόν. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο οι 
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής,  τεχνικών προσφορών  και των 
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

   Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127  του ν.4412/2016. 
 

 ΑΡΘΡΟ 11. ∆ιευκρινίσεις Προσφορών 
 
    Η συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 
ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.  
   Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, 
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, 
που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, 
πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), 
µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. 
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο η διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
   Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να 
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα.   
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    Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 
σσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε 
σχέση µε τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
  

ΑΡΘΡΟ 12. Ενστάσεις – Προσφυγές 
 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. β)Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 

   Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης, ήτοι ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) για τον παρόντα διαγωνισµό. 
 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
  
ΑΡΘΡΟ 13. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών   
 
        Σύµφωνα µε τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στον πίνακα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε 
σφραγισµένο φάκελο.  
 

    Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
 
    Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
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χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέρο-
ντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα  
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν 
νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των  
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε 
προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέρο-
ντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η 
διαδικασία µαταιώνεται. 
 
     Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά 
τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 14. Οψιγενείς µεταβολές  
 
    Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 
116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή 
παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα  
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης 
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν 
αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
     Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές κατά 
την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν  
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε 
αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, 
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ∆ικαίωµα Ματαίωσης 
 
  Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή 
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή β) στην 
περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  
      Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις :   
α)λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που 
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σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του 
ν.4412/2016 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση-σύναψη σύµβασης 
  
  Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή  
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στη διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε  
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
   Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των 
προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις  κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του 
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον 
απαιτείται και γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
 τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80,  
έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
 
ΑΡΘΡΟ 17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό σύµφωνα και µε τις αρχές του Κοινοτικού ∆ικαίου. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στη Κοζάνη.   

ΑΡΘΡΟ 18. Εγγυήσεις 
 
   Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  
5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. 
 απορριφθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 19. Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 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, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 132. 
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, 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. 
3. 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. 
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται 
η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και 
ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η 
τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
από την επιτροπή παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ∆ιάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας 
1. Στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου 
της σύµβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιάµεσες προθεσµίες για τα επιµέρους στάδια 
παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που 
ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη 
ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό. 
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς 
να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
ΑΡΘΡΟ 21. Τρόπος Πληρωµής-Απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 
 

Ο τρόπος πληρωµής προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και είναι η εξόφληση του 100% 
της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  
 
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύµφωνα µε το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού 
αντικειµένου  σύµφωνα  µε το άρθρο 219. 
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β) Τιµολόγιο του αναδόχου  
 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 
 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  
 
   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. 
O Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4013/2011), για τα οποία σύµφωνα µε τον νόµο είναι 
υπόχρεος. 
  
ΑΡΘΡΟ 22. Τροποποίηση Σύµβασης  
 
Η Σύµβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο 201 του ν.4412/2016  ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Άρθρο 23. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
 
α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας  παρασχέθηκε στο σύνολο ή  σε περίπτωση διαιρετής  υπηρεσίας το 
αντικείµενο που  παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο 
όργανο   
 
β)Παραλήφθηκαν οριστικά  ποσοτικά και ποιοτικά    όλες οι υπηρεσίες    
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν 
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 24. Ανωτέρα βία  
 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του ν.4412/2016 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. 
 
Άρθρο 25.  Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου  

 
  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότη-
ση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 β) σε 
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά 
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016 
     Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
   Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  α) Ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισµός του αναδόχου από το  σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του 
ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 26 .Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του νόµου 4412/16 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, 
µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
4. 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/και 
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/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 .Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε 
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότη-
ση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε 
άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο 
δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 
218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµε-
νες κυρώσεις. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28.  ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  
 
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, 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 αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 29. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και 
της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό 
λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύµβασης. Η εκχώρηση – µεταβίβαση της σύµβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το 
αίτηµα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει 
ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

 

  
                                                                                               

   

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου 

   
Για τις Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.): 

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη 

τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

Απόσπασµα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ακριβές 

αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα, από το οποίο να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νόµιµά εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (φωτοαντίγραφα). 

Για τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

(φωτοαντίγραφο). 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Οµόρρυθµες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθµες Εταιρίες (Ε.Ε.): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης. 

Για ατοµική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.    

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπρα-
ξία. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

 

  
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Ο-
δός: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµεί-
ου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

A)∆εν υπάρχει εις βάρος µου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί µέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016 :  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων  

Β) α) ∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Σηµειώνεται 
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ότι αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι 

ασφαλιστικοί οργανισµοί στους οποίους έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλίσης) 

Γ) α) Τηρώ τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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'. 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 αρµοδιότητας 

τους.  

β) ∆εν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχω αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες ή δεν βρίσκοµαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

γ) ∆εν έχω συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) ∆εν βρίσκοµαι σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν 4412/2016 η οποία δεν µπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

ε) ∆εν έχω δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε πρότερη συµµετοχή µου  κατά την προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα, 

στ) ∆εν έχω 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) ∆εν  έχω 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, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είµαι σε θέση να προσκοµίσω α δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79, 

η) ∆εν επιχειρώ να επηρεάσω µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 

παράσχω εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά µου. 

∆)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριµένα:  

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο µητρώο που τηρείται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής µου, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν.4412/2016 ή  ικανοποιώ οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
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αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
  
  
                      Π Ι Ν Α Κ Α Σ      ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο  Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν     Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας. .από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της για τα οποία 
δήλωσε υπεύθυνα στον ότι δεν έχει καταδικαστεί 
 Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το οικείο Πρωτοδικείο  

  
Πιστοποιητικό  ότι δεν 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 δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περίπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 

α)Το οικείο Πρωτοδικείο   
(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι 
δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συµβιβασµό) 
 
β) ΓΕΜΗ 
(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογη 
κατάσταση) 
  
 

Πιστοποιητικό αρµόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών 

Ο οικείος Ασφαλιστικός 
φορέας  

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους   

Υπουργείο Οικονοµικών/ 
υπηρεσία TAXISNET 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο  
 

Το οικείο Επιµελητήριο  

 
 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόµενες  Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούµενα πιστοποιητικά είναι 
δυνατό να µεταβάλλονται µε βάση µε τις κείµενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους  γίνεται 
αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσµευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε 
περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νοµικών 
καταστάσεων, κατά τα οριζόµενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούµενο πιστοποιητικό αφορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

 

   

  

  

  

   

Συνολική προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ (αριθµητικά) 

 

Συνολική προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ (ολογράφως) 

Ευρώ 

 

 

Η τιµή δόσης είναι …………….. πλην Φ.Π.Α. και ................συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Η συνολική τιµή της προσφοράς είναι …………….. πλην Φ.Π.Α 

Ο Φ.Π.Α. της συνολικής προσφοράς είναι …………………€ 

Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 

Η οικονοµική προσφορά του Προσφέροντος θα περιλαµβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της 
οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. Η συνολική τιµή της Προσφοράς θα γράφεται 
αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ αναλυτικών τιµών και συνολικών τιµών θα 
υπερισχύουν οι συνολικές τιµές. 

Επισηµαίνεται ότι:Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη 
µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί 
στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. Οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη εργάσιµη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

1. Οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και 
επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

 
Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο: 

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

 
Ταχ. ∆νση :  Κοζάνη,  
   Αρ.πρωτ: 

 

 

Στην Κοζάνη σήµερα, την           , ηµέρα  µεταξύ των: 

Α.  Περιφέρειας ∆υτικής  Μακεδονίας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον, κ. Καρυπίδη Θεόδωρο , βάσει του 

Ν. 3852/2010 (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») και 

Β. Της εταιρείας                         ,   που  εδρεύει                      ΑΦΜ:            ,  ∆.Ο.Υ.:                      τηλ  :      και 

εκπροσωπείται  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της  κ.                             µε αρ.ταυτότητας                            (στο εξής 

«ο Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψη :  

 

• Το υπ’αριθ.                          αίτηµα της ∆/νσης  

• Την µε αριθµό                        Έκθεση ανάληψης δαπάνης µε αριθ.πρωτ.       (Α∆Α:         ) 

• Τoν  υπ’ αριθ.                ∆ιακήρυξης συνοπτικό διαγωνισµό  εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α∆Α:        ) 

• Την υπ’ αριθ.               Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας περί  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Με τον όρο µεταφορά προς καταστροφή ζώων  εννοούµε την φόρτωση ζώντων ή θανατοθέντων ζώων από την 
εκτροφή,  µεταφορά και εκφόρτωση τους στην  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης.   
Με τον όρο θανάτωση /καταστροφή ζώων εννοούµε τη θανάτωση,  προετοιµασία του νεκρού ζώου για δειγµατο-
ληψία  και την καταστροφή του από την  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης.  
Με τον όρο  εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης  εννοούµε τη νόµιµα αδειοδοτηµένη  από την κτηνιατρική  αρχή:  
α) µονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναµικού ή µονάδα συναποτέφρωσης ή µονάδα µεταποίησης υλικών  
κατηγορίας 1 συνοδευόµενη από µονάδα αποτέφρωσης  χαµηλού ή υψηλού δυναµικού ή µονάδα µεταποίησης  
υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόµενη από µονάδα συναποτέφρωσης, εγκεκριµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
Π.∆. 211/2006 (Α � 211), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του Κανονισµού 142/2011 ή 
β) µονάδα αποτέφρωσης ή µονάδα συναποτέφρωσης που έχει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την αριθµ.  
22912/1117/1−6−2005 απόφαση (Β � 759/6−6−2005).  
 
 
 

  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ 
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Α)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδοµή : 

 
 
1) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό για την µεταφορά των ζώων αδειδοτηµένο και εγκεκριµένο από 

την κτηνιατρική υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1/2005 « Προστασία των ζώων κατά την 
µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
ΚΑΝ (ΕΚ) αριθµ. 1255/97 » του Συµβουλίου. 

 
2) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (ΖΥΠ) σε περί-

πτωση που προκύψει ανάγκη µεταφοράς θανατοθέντων ζώων, αδειοδοτηµένο και εγκεκριµένο σύµφωνα µε το   
µε το άρθρο 8 του   Π.∆. 211/2006.   

  
3) Να διαθέτει σφαγειοτεχνική εγκατάσταση νόµιµα αδειοδοτηµένη σύµφωνα µε το Π.∆. 79/2007 ΦΕΚ 

Α΄95) όπου θα γίνεται η θανάτωση των  ζώων . 
 
5) Να διαθέτει εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το Π.∆. 211/2006 όπου 

θα γίνεται η καταστροφή των θανατοθέντων  ζώων και η οποία την τέφρα που προκύπτει  από την 
καύση θα εναποθέτει σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής. 

 
Επίσης κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  στην οποία θα αναγράφει ότι: 
  
α) Θα προσκοµίσω ότι άλλο δικαιολογητικό /παραστατικό στοιχείο µου ζητηθεί από την  κτηνιατρική υπηρεσία, 
σχετικό µε την σύµβαση που θα υπογράψω και θα προκύπτει από την κείµενη νοµοθεσία.   
β) Θα λαµβάνω όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα καθαρισµού και απολύµανσης του εξοπλισµού και των οχηµάτων 
µεταφοράς, µε εγκεκριµένα απολυµαντικά µέσα, για την αποτροπή µετάδοσης νόσου σε άλλες περιοχές ή 
εκτροφές  γ) Η  µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων θα γίνεται σε ώρες και µέρες 
µη λειτουργίας του σφαγείου. 
δ) Αναλαµβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών         ( 
µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων κ.λ.π) που  αφορά την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, των κτηνοτρόφων και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Β)Υποχρεώσεις του ανάδοχου στην υπηρεσία. 
 

Να καταθέτει στην υπηρεσία το αργότερο εντός 20 ηµερολογιακών  ήµερων από την ηµεροµηνία της θανάτω-
σης/καταστροφής   
1) Αίτηση 
2) Ζυγολόγιο στο οποίο θα υπογράφει και ο κτηνοτρόφος κάτοχος των ζώων.   
3) Τιµολόγιο της δαπάνης  µεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων στο οποίο θα 
διαχωρίζεται  το κόστος µεταφορά προς καταστροφή ζώων από θανάτωση /καταστροφή ζώων 
4) Βεβαίωση απολύµανσης του µεταφορικού µέσου από τον κτηνίατρο του σφαγείου.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση ισχύει µέχρι  την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, όλοι οι όροι της οποίας θεωρούνται 

ουσιώδεις, ή αδυναµίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες του εν όλω ή εν µέρει ή δεν τις εκτελέσει 

προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αµέσως µετά την διαπίστωση της 

πληµµέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη σχετική σύµβαση αζηµίως για την Αναθέτουσα Αρχή, 

να καταβάλλει στον Ανάδοχο µόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παραδοθείσες ποσότητες µέχρι την 
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ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζηµία που θα προκύψει από την µη 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το συνολικό ποσό της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των          ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Στο 

παραπάνω ποσό περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι που βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαµβάνουν γνώση µε την 

ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα οποία σχετίζονται µε τον  αντισυµβαλλόµενο, τους υπαλλήλους του, 

τους προµηθευτές του ή τις εργασίες του. Ως εµπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα 

παρέχονται κατά διαστήµατα και µε οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της 

παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ 

µέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας για 

κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω, η οποία θα καθοριστεί στη σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνον εγγράφως. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε 

οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που 

παρέχεται µόνον εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, αρµόδια ορίζονται τα καθ ύλη και 

τόπο ∆ικαστήρια της έδρας της  Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και 

αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο. 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

                      
                     ΓΙΑ ΤΗΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 
 
 
 

   Καρυπίδης Θεόδωρος  
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1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 

               ΕΥΡΩ…………………………………….  

  

 

Προς  

Περιφέρεια  ∆υτικής   

∆ιεύθυνση  Οικονοµικού  

Τµήµα Προµηθειών  

………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση 

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε 

αριθµό ………………………………σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για το έργο 

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών του 

………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ 

Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 

µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, 

οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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