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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημοκρατίας 27

Πόλη

Κοζάνη

Ταχυδρομικός Κωδικός

50131

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο

2461029023 2461351193

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.orologa@pdm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών

Ηλιάδης Σωκράτης

Υπηρεσία που διεξάγει την ηλεκτρονική διαδικασία

Διεύθυνση Οικονομικού

Αρμόδιος για την ηλεκτρονική διαδικασία

Ωρολογά Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pdm.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. : 9471 της ΣΑΕΠ 545 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του Φορέα. 1

1

Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

4

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1)

Αντικείμενο του προγράμματος και της σύμβασης αποτελεί:

Αντικείμενο του προγράμματος και της σύμβασης αποτελεί:
α) η περισυλλογή και διαχείριση των «νεκρών παραγωγικών ζώων» ήτοι:
i.
των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντα Προγράμματα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, σε
εφαρμογή της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα
βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα
πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών
ii.
πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου,
που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
iii.
Χοιρινών και πτηνών που ανευρίσκονται νεκρά εντός καταχωρημένων εκμεταλλεύσεων. Σε ότι αφορά τα
πτηνά μόνο από καταχωρημένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αφού έχει συγκεντρωθεί ποσότητα 100 kg
τουλάχιστον και αυτά είναι συντηρημένα υπό κατάψυξη.
β) η περισυλλογή και διαχείριση των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» καθώς και των πτωμάτων κάθε είδους ζωών όλων των
ηλικιών που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.
Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, νεκρά ζώα ή νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή
διέμεναν σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους ή γενικά σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή οικίες
(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
.
γ) η περισυλλογή και διαχείριση «Κατασχεθέντων Προϊόντων», ήτοι ποσοτήτων τροφίμων ζωικής προέλευσης ή
ζωικών υποπροϊόντων, που έχουν κατασχεθεί από τις Αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και δεν έχει ανευρεθεί ο παραγωγός,
ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση τα υλικά αυτά να χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τρόφιμα ή Ζωικά υποπροϊόντα και η
παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
Σημείωση: Στην περίπτωση ανεύρεσης του ιδιοκτήτη ή παραγωγού ή κατόχου των «κατασχεθέντων προϊόντων» της
παρούσης παραγράφου, η δαπάνη καταστροφής καταλογίζεται και βεβαιώνεται σε βάρος του παραγωγού, ιδιοκτήτη ή
κατόχου αυτών και το αναλογούν ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις περί Δημοσίων εσόδων διατάξεις .
2 Η παρεχόμενη υπηρεσία: κατατάσσεται στον κωδικό 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV)-Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
3 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης ή/και της ενδεχόμενης
παράτασης αυτής.
4 Χωροθέτηση :Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι στις
Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και
Ενωσιακή Νομοθεσία .
5 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

2) Για την εφαρμογή της μελλοντικής σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «πρόγραμμα»: οι διαδικασίες περισυλλογής, φόρτωσης και διαχείρισης των α) «νεκρών παραγωγικών ζώων »,
β) «Λοιπών νεκρών ζώων» και γ) «Κατασχεθέντων προϊόντων»
2) α). «νεκρά παραγωγικά ζώα»: βοοειδή, αίγες ή πρόβατα, χοίροι ανεξαρτήτου ηλικίας, που ανευρίσκονται
νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ,καθώς και χοίροι και πτηνά (ποσότητα ανω 100 kg
τουλάχιστον και αυτά είναι συντηρημένα υπό κατάψυξη) ανεξαρτήτου ηλικίας που ανευρίσκονται νεκρά
εντός καταχωρημένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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β) «Λοιπά νεκρά ζώα» κάθε άλλο είδος ζωών ανεξαρτήτου ηλικίας που ανευρίσκονται νεκρά εντός των
Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου, σε
Δημόσιες και Δημοτικές εκτάσεις. Δεν περιλαμβάνονται ζώα ευρισκόμενα
εντός κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, δεσποζόμενα νεκρά ζώα συντροφιάς, νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε Δημοτικά
ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους, σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή
οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
γ)«Κατασχεθέντα προϊόντα»: Οι ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης ή ζωικών υποπροϊόντων , για τα
οποία δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, ο παραγωγός ή ο κάτοχός τους, κατασχέθηκαν από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές
Αρχές ή άλλες επίσημες Αρχές της ΠΔΜ.
3)

«Εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης»: η μονάδα διαχείρισης υλικών Κατηγορίας 1 ή και 2 η όποια διαθέτει
ειδικό κτηνιατρικό αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 (Α΄211) ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β
23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπήςκαι θα πρέπει να αναφέρεται
στην υπεύθυνη δήλωση που οφείλει να καταθέσει ο ανάδοχος .

4) «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος , φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και προκύπτει μετά
την ολοκλήρωση διαγωνισμού.
5) «Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος»: προσωπικό (ένα άτομο) ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με
οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή κατ’ ανάθεση έργου από τον
ανάδοχο, ο οποίος ορίζεται από τον ανάδοχο και έχει την ευθύνη της εποπτείας, συντονισμού του
προγράμματος, συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΔΜ και τα Τμήματα
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος θα λαμβάνει
και τα δείγματα, θα συμπληρώνει τα Vets για τα Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, τα οποία θα
παραδίδει στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή. Η λήψη των δειγμάτων και συμπλήρωση των Vets θα γίνεται «υπό
την εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου ή όταν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, υπό την ευθύνη του επίσημου
κτηνιάτρου. (Κανονισμό 625/2017 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 18,20,28,29,30,31,32,33).
6) «Προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς»: ορίζεται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο και έχει την ευθύνη
να μεταβαίνει στον τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα, να περισυλλέξει όλα τα αναφερόμενα της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, να παραλάβει, φορτώσει, συνυπογράψει τα συνοδευτικά έγγραφα (όπου αυτό
απαιτείται) και να τα μεταφέρει στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης
7) «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης »: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ειδικοτήτων ΠΕ
Κτηνιάτρων ή και Γεωπόνων ή και ΠΕ ή ΤΕ Οικονομολόγων και έχει την ευθύνη για την Παρακολούθηση και
την Πιστοποίηση καλής Εκτέλεσης του έργου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
8) «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου »: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από την
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιάτρων της Έδρας ή και ΠΕ Γεωπόνων της έδρας και
έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, και την Παραλαβή του έργου σε επίπεδο Περιφέρειας.
9) «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή» είναι η κατά περίπτωση οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των ΠΕ ή η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ.
10) «Τηλεφωνικός αριθμός» ο τηλεφωνικός αριθμός που απαντά σε κλίσεις από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδος.

3)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδομή :

1 ) Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 ή και 2
σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α t 211. (Απόφαση χορήγησης κωδικών έγκρισης σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006
ΦΕΚ Α t 211 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής).

2) Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και ένα φορτηγό
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη
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δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 2.[Απόφαση έγκρισης μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων κατηγορίας
1 και 2 σε ισχύ από αρμόδια κτηνιατρική αρχή, σύμφωνα με το με το άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006 (ΦEK Α t 211)
η το άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

3) Να διαθέτει για κάθε όχημα ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L και τα εγκεκριμένα απολυμαντικά , ώστε
οι τροχοί του οχήματος να απολυμαίνονται πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση (
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986)
4) Να διαθέτει επαρκή χώρο για την κατάψυξη των δειγμάτων (Θερμοκρασία από -18 έως -22 βαθμούς
Κελσίου), για όσο διάστημα χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης αυτών από τα Επίσημα
Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της χώρας (Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986)

5) Να διαθέτει γεφυροπλάστιγγα στην εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε κοντινή απόσταση ιδιόκτητη ή
μισθωμένη η οποία θα είναι πιστοποιημένη /διακριβωμένη από την αρμόδια αρχή, για την ζύγιση των φορτίων
των οχημάτων που περισυλλέγουν όλα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με υποχρεωτική τη
δυνατότητα εκτύπωσης του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.

6) Να διαθέτει τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που να απαντά σε κλίσεις από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδος , μέσω του οποίου θα ειδοποιείται ο ανάδοχος του προγράμματος από τον κτηνοτρόφο ή από την
«Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας», στην περίπτωση αντικειμένου περισυλλογής χωρίς
ιδιοκτήτη.
7) Σε περίπτωση μισθωμένης εγκατάστασης, φορτηγών ή γεφυροπλάστιγγας και οποιουδήποτε άλλου
εξοπλισμού που δεν είναι ιδιόκτητος αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού ή
συμβολαίου ή κάθε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

4) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο στην οποία θα αναγράφει ότι:

1) Θα διαθέτω το προσωπικό, τους συνεργάτες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα παρέχω
στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί και θα αφορά την υλοποίηση του έργου που
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
2) 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 .
3) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορά την
ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς την σωστή λειτουργία και ασφάλεια των
μέσων μεταφοράς και της εγκατάστασης.
4) Θα απασχολώ επιστημονικό υπεύθυνο σύμφωνα με τη παράγραφος 7 του άρθρο 2 της παρούσας .
5) Η περισυλλογή, φόρτωση και η μεταφορά όλων των αναφερομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών παραγωγικών ζώων » από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα
εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
6) α. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής

β. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
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γ. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1και 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
Εδώ θα επιλέξει ό ανάδοχος πώς και πού θα κάνει τη διαχείριση.

5) Άλλες υποχρεώσεις του ανάδοχου
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται ανεπιφύλακτα κάθε επίσημο έλεγχο από
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών ενοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος και ότι θα
συμμορφώνεται άμεσα, στις υποδείξεις/συστάσεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για διόρθωση και αποκατάσταση
των ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η Παρούσα δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από υποχρεώσεις του για τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστωθούν
κατά την υλοποίηση και την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει σύμφωνα με
τις υποδείξεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών , έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
3.Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα υποβάλλει τα παραδοτέα του προγράμματος σχετικά έγγραφα και
δικαιολογητικά σε έντυπη και εφόσον ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή .
4.Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου υποβάλλονται από τον ανάδοχο συμπληρωμένα κατά περίπτωση
τα υποδείγματα του παραρτήματος Ι της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5.Με την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, η τελική έκθεση
πεπραγμένων υλοποίησης του προγράμματος για την ΠΔΜ , η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά τα
πεπραγμένα υλοποίησης του προγράμματος σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΜ (Παραρτημά ΙΙ Υπόδειγμα 1).

6) Υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι.
1. Στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο κατά τη στιγμή της
περισυλλογής αντίγραφο (φωτοτυπία ) του Διαβατηρίου του νεκρού βοοειδούς.
2. Στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοίρων οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο αντίγραφο
(φωτοτυπία) αποσπάσματος του μητρώου της εκμετάλλευσης. Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου
φαίνεται ο ιδιοκτήτης και ο κωδικός εκμετάλλευσης καθώς και τη σελίδα όπου προκύπτει ο θάνατος και η ηλικία
αυτών. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής όπου
φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
3. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να έχουν μεταφέρει το νεκρό ζώο σε προσβάσιμο για το όχημα περισυλλογής σημείο
χώρο ώστε να είναι δυνατή η περισυλλογή και φόρτωση από τον ανάδοχο.
4. Να ειδοποιούν τον ανάδοχο στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει από τις 8:00 πμ – 20:00 μμ και να του
παρέχουν όλες τις πληροφορίες ,σύμφωνα με τα υποδείγματα του παρατήματος 1 της παρούσας .

7) Υποχρεώσεις του εργοδότη

1.Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των προτύπων εγγράφων, εντύπων και
λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου
αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική
συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.
2. Να τηρεί τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 9.
3. Να Ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης.
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4. Οι ΔΑΟΚ – Τμήματα Κτηνιατρικής οφείλουν να ορίσουν αρμόδιους- υπευθύνους οι οποίοι θα ενημερώνονται
και θα οφείλουν να λάβουν άμεσα κάποιες αποφάσεις πχ άρθρο 11 παράγραφος 2,3,14 &15).
5. Η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου θα κοινοποιεί το τριμηνιαίο πρακτικό παραλαβής στην
στο Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων του ΥΠΑΑΤ .

8) Υλοποίηση - Διαδικασία - Παρακολούθηση της σύμβασης
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, η καλή εκτέλεση θα πιστοποιείται από την
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης », ενώ η παραλαβή του έργου θα γίνεται από την
«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας ως εξής:
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος), εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα που
ακολουθεί την λήξη εκάστου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , (πχ 1ο τρίμηνο
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος θα παραδώσει μέχρι 15 Απριλίου κ.ο.κ ) παραδίδει στις αρμόδιες σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
α) Τριμηνιαίο πίνακα καταγραφής εισερχομένων κλήσεων και περισυλλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1).
β) Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα
2).
γ) Αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 3).
δ) Πρωτότυπα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης και τον ζυγιστή στην
περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη.
ε) Πρακτικά Διαχείρισης ανά τρίμηνο, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης.
στ) Αντίγραφο/ απλή φωτοτυπία του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς,
το οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώου.
ζ) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοιρινών .
Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης καθώς και τη σελίδα οπού προκύπτει ο
θάνατος και η ηλικία του. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
η) Βεβαίωση ή το πρακτικό κατάσχεσης με αναφορά ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα» κρίθηκαν ως ακατάλληλα
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα διατήρησή τους θέτει
κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον. Σε ότι αφορά την ποσότητα των κιλών αυτή θα γίνεται μετά
από ζύγιση. Εφόσον αυτό είναι δεν είναι εφικτό ο υπολογισμός θα γίνεται κατά εκτίμηση.
2.Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των(ΔΑΟΚ)
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως τα διαβιβάζουν στην οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των περιφερειακών ενοτήτων προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του
έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς και να συντάξει το πρακτικό, καλής εκτέλεσης εντός τριάντα(30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο.

3) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης των Περιφερειακών Ενοτήτων αφού συνεδριάσει,
θα αποστείλει μόνο το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) στην «Επιτροπή Συντονισμού
και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας ενώ τα παραδοτέα θα φυλάσσονται στις ΔΑΟΚ των ΠΕ για οποιοδήποτε
έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή .

4.Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας συντάσσει το σχετικό «πρακτικό
παραλαβής », (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών καλής εκτέλεσης των
«Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας οφείλει εντός 30 ημερών από την παραλαβή
όλων των πρακτικών καλής εκτέλεσης των 4 περιφερειακών ενοτήτων (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συνεδριάσει και να συντάξει
το πρακτικό παραλαβής του έργου (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) για λογαριασμό της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη
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τα πρακτικά καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας ,άμεσα μετά τη συνεδρίαση κοινοποιεί στον
ανάδοχο και το ΥΠΑΑΤ Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων το πρακτικό παραλαβής της « Επιτροπής Συντονισμού
Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» για την έκδοση τιμολογίου, όπου θα αναφέροντα τα κιλά και το χρηματικό
ποσό. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από τον ανάδοχο πρέπει να αντιστοιχεί με το πρακτικό παραλαβής του έργου
της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» .

6. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται κάθε τρίμηνο έπειτα από την έκδοση
των «Πρακτικών Καλής Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης»
των Περιφερειακών Ενοτήτων και του «Πρακτικού Παραλαβής του έργου » της «Επιτροπής Συντονισμού και
Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας.
Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο με αίτηση, στη Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ το
οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάζεται μαζί με τα πρακτικά των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της
Περιφέρειας στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας .

9) Επεξήγηση λοιπών περιπτώσεων

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης, κλπ.) χωρίς
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες που αναφέρονται στη παρούσα.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης και επακόλουθης
αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει
άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ) για το
είδος της βλάβης, τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.
3. Σε περίπτωση όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν ελλείψεις .
Η επιτροπή «Παρακολούθησης,
και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων θα ζητά
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα θεωρούνται οριστικά.
Οριστικά τα παραδοτέα επίσης θεωρούνται ακόμα και εάν δώσει επιπλέον πληροφορίες σε έγγραφα ή διευκρινίσεις οι
οποίες όμως δεν επαρκούν.
Το πρακτικό καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται κανονικά αλλά η επιτροπή « Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλει να παίρνει απόφαση περικοπής κιλών κατά εκτίμηση ανάλογα με
τον αριθμό των ζώων ή των κατασχεθέντων προϊόντων που είναι μη επιλέξιμα .
Βοοειδές 0- έως 12 μηνών 200 κιλά , Βοοειδές 12μηνών - έως 24 μηνών 400 κιλά, Βοοειδές 24μηνών και άνω 350 κιλά.
Αιγοπρόβατα 1 ημέρα- έως 12 μηνών 40 κιλά, αιγοπρόβατα 12μηνών – και άνω μηνών 60 κιλά.
Χοίροι 0-12 μηνών 100 κιλά, χοίροι 12-24 150 κιλά, χοίροι άνω των 24 μηνών 200 κιλά.
Ιπποειδή 0-12 μηνών 90 κιλά, ιπποειδή 12-24 μηνών 180 κιλά, ιπποειδή άνω των 24 μηνών 250 κιλά.
Κατασχεθέντα προϊόντα όπως εκτιμήσει η επιτροπή
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές περιπτώσεις όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν
ελλείψεις π.χ .
α έλλειψη, ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου, διαβατηρίου μητρώου όταν αυτό απαιτείται,
β. υπέρβαρα ζώα,
γ. αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου , ζυγολόγια χωρίς ή με μερική αναγραφή ενωτίων κ.α.),
δ. απουσία βεβαίωσης κατάσχεσης.
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10) Περισυλλογή και μεταφορά «νεκρών παραγωγικών ζωών » ή «λοιπών νεκρών ζώων» ή «κατασχεθέντων
προϊόντων»:
1) Οι κτηνοτρόφοι στην εκμετάλλευση των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη νεκρών ζώων θα επικοινωνούν με τον
υπεύθυνο του έργου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου και θα τον πληροφορούν για τον τόπο όπου
βρίσκονται τα νεκρά ζώα.
2) Αν τα νεκρά ζώα είναι εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και
καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη του, η «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας»
επικοινωνεί με τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» ή καλεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τον ανάδοχο και τον
πληροφορεί για τον τόπο περισυλλογής.
3) Ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται και στην περίπτωση «Κατασχεθέντων προϊόντων»
ή «Λοιπών Νεκρών Ζώων» που πρέπει να περισυλλεγούν. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση του αναδόχου
πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της Αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Π.Ε ή της Περιφέρειας. Όταν η
περισυλλογή αφορά «κατασχεθέντα προϊόντα» ο Ανάδοχος πλην της ειδοποίησης αιτείται από την Αρμόδια
Κτηνιατρική Αρχή και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης- πρακτικό κατάσχεσης , με την οποία τα εν λόγω
προϊόντα χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η
παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
4) Η περισυλλογή των νεκρών παραγωγικών ζώων ή των λοιπών νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων»
γίνεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος όλες τις ημέρες της εβδομάδας
5) Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, να καταγράφει στο τηλεφωνικό
κέντρο τα στοιχεία του καλούντος όπως αυτά καταγράφονται στα υπόδειγμα 1 παράρτημα Ι της διακήρυξης, κατά
περίπτωση.
6) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να θέτει τα παραπάνω στοιχεία στη
διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όποτε αυτά ζητηθούν.
7) Το «προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς» του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μεταβαίνει στον τόπο
περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα την κατηγορία υλικών που πρόκειται να
περισυλλέξει περισυλλέγει, φορτώνει και μεταφέρει όλα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
8) Η ζύγιση όλων των αναφερόμενων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λαμβάνει χώρα στη γεφυροπλάστιγγα στην
εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε κοντινή απόσταση ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Η ζύγιση θα συνοδεύεται με
υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο
9) Κάθε ζυγολόγιο εκτυπώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύγισης. Υπογράφεται και αναγράφετε
ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της εγκατάστασης διαχείρισης και του ζυγιστή στην περίπτωση που η
γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στην Αρμόδια ΔΑΟΚ κατά την υποβολή των
παραδοτέων. Στο κάθε ζυγολόγιο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται: α) η ημερομηνία ζύγισης, β) ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος. Κάθε ζυγολόγιο θα συνοδεύεται από τα σχετικά εμπορικά έγγραφα (Υπόδειγμα 3)
10) Κατά την περισυλλογή και φόρτωση των νεκρών παραγωγικών ζωών, συντάσσεται εμπορικό έγγραφο (Υπόδειγμα
3) με ευθύνη του αποστολέα σε συνεργασία με το προσωπικό περισυλλογής όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά
οι αριθμοί ενωτίων των ζωών και μόνο στην περίπτωση κατασχεθέντων προϊόντων, με τη συνδρομή με της
Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής .
11) Η περισυλλογή και η μεταφορά όλων των ειδών των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών
ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες
περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
12) Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού διενεργείται σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 2. Τα δείγματα θα
παραλαμβάνονται από την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή της έδρας της μονάδας διαχείρισης του ανάδοχου. Η δαπάνη
αποστολής των δειγμάτων στο κτηνιατρικό εργαστήριο για εξέταση βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αδυναμίας
των εργαστηρίων να εξετάσουν άμεσα τα δείγματα , αυτά τοποθετούνται για διατήρηση στον χώρο κατάψυξης
που διαθέτει ο ανάδοχος.
13) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξαρτήτως του υγειονομικού
καθεστώτος αυτών, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, προστασία) του εξοπλισμού,
των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού, πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από την εκμετάλλευση, για την
αποτροπή μετάδοσης και διασποράς λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων ή σε
άλλες περιοχές της Περιφέρειας.
14) Τα «νεκρά παραγωγικά ζώα» που ανευρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να φέρουν
υποχρεωτική σήμανση, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των
βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών . Σε περίπτωση ανεύρεσης «νεκρών ζώων» εντός ή εκτός κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων χωρίς σήμανση τότε η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας
κτηνιατρικής Αρχής.
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15) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος, ο
ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης που πηγάζει από τις διατάξεις της Εθνικής ή και Ενωσιακής νομοθεσίας, θα
πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και την Αρμόδια κατά περίπτωση Κτηνιατρική Αρχή δια μέσου του επιστημονικού
υπεύθυνου του αναδόχου .
16) Η περισυλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται από τις 07:00 έως 20:00 κάθε ημέρα της εβδομάδος.

Φύλλο συμμόρφωσης
Α/α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

1

Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 1 ή και 2 σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α t 2112006 ή
την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1069/2009
του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

Απόφαση χορήγησης
κωδικών έγκρισης σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α t
211 ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020

Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 1 και ένα
φορτηγό
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα,
εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη
δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει
διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 2.

Απόφαση
έγκρισης
μεταφοράς
ζωικών
υποπροϊόντων
και
παράγωγων
προϊόντων
κατηγορίας 1 και 2 σε ισχύ
από αρμόδια κτηνιατρική
αρχή, σύμφωνα με το με το
άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006
(ΦEK Α t 211)] 2006 ή με το
άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020
«Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών
μέτρων
για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

2

3

4

5

Να διαθέτει για κάθε όχημα ψεκαστήρα
χωρητικότητας 15L ή 20L και τα
εγκεκριμένα απολυμαντικά , ώστε οι
τροχοί
του
οχήματος
να
απολυμαίνονται πριν από την είσοδο
και κατά την
έξοδο από την
εκμετάλλευση.
Να διαθέτει επαρκή χώρο ψύξης
(Θερμοκρασία από -18 έως -22
βαθμούς Κελσίου) για την κατάψυξη
των δειγμάτων για όσο διάστημα
χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας
άμεσης εξέτασης αυτών από τα
Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της
χώρας.
Να διαθέτει γεφυροπλάστιγγα στην
εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε
κοντινή
απόσταση
ιδιόκτητη
ή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

12

6

μισθωμένη η οποία θα είναι
πιστοποιημένη /διακριβωμένη από την
αρμόδια αρχή, για την ζύγιση των
φορτίων
των
οχημάτων
που
περισυλλέγουν όλα τα αναφερόμενα
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με
υποχρεωτική τη δυνατότητα εκτύπωσης
του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για
κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.

1599/1986

Να διαθέτει
τηλεφωνικό αριθμό
επικοινωνίας που απαντά σε κλίσεις
από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδος.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986

Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο στην οποία θα αναγράφει ότι:

1) Θα διαθέτω το προσωπικό, τους συνεργάτες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα παρέχω
στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί και θα αφορά την υλοποίηση του έργου που
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
2) 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 .
3) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορά την
ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς την σωστή λειτουργία και ασφάλεια των
μέσων μεταφοράς και της εγκατάστασης.
4) Θα απασχολώ επιστημονικό υπεύθυνο σύμφωνα με τη παράγραφος 7 του άρθρο 2 της παρούσας .
5) Η περισυλλογή, φόρτωση και η μεταφορά όλων των αναφερομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών παραγωγικών ζώων » από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα
εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
6) α. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής

β. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
γ. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1και 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)-Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 2
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο το συμβατικού αντικειμένου (ένα μόνο τμήμα).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ διαγωνισμού (άνευ ΦΠΑ) 806.451,16 €
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) ) 806.451,16 €
ΦΠΑ (24%) 193.548,38 €
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 1.000.000,00€
2

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
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Η παράταση του χρόνου της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, είναι επίσης δυνατή με την
από κοινού συμφωνία των αντισυμβαλλομένων, όταν δεν έχουν καλυφθεί οι προϋπολογισθείσες ποσότητες εντός του
συμβατικού χρόνου και κριθεί σκόπιμη η συνέχισή της.
Επιπρόσθετα, η Α.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του το αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει
τη σύμβαση για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και, ειδικότερα, έως και 15% στην περίπτωση
της μεγαλύτερης ποσότητας ή έως και 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.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη άνευ παράτασης από την ημερομηνία που καθορίζεται στο συμφωνητικό.
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, βάσει της τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3:
1.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

2.

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3.

του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

4.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5.

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

6.

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

7.

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

8.

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση»,5

9.

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
11. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις»,
13. Την αριθ. Ε/310/11.12.2019 (ΑΔΑ Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ) απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την καταχώριση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων
περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14
του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/09.08.2017)
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»6,
3

4
5
6

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με
την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(1.000.000,00 €).
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της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για
τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό
καθεστώς»
15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
20. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
21. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
22. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
23. 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.
24. Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ.239/Α’/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 16 και 18 του Π.Δ , σύμφωνα με τα οποία
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ανάγονται ιδίως
προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων,
για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα.

Μακεδονίας" όπως
οι αρμοδιότητες της
στη μέριμνα για την
τη λήψη αποφάσεων

25. Την με αριθ. 137468/18-12-2018 Απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : 9ΙΥΔ465ΧΙ8Η7Σ) για την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
26. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά
υποπροϊόντα).
27. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για
ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την
εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από
κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
28. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 702/2014 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29. Το Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α/5-10-2006) Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών
(ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής.
30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.
31. Την με αριθ. 137468/18-12-2018 Απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : 9ΙΥΔ465ΧΙ8Η7Σ) για την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
32. Το με αριθμ. 19301 6/2/2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006251788) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ
33. Την με αριθμ.60/21 (ΑΔΑ: 6ΘΜΞ7ΛΨ-Α12) απόφαση περιφερειακού συμβουλίου Π.Δ.Μ
34. Την με αριθμ. 707/21 ( ΑΔΑ: ΨΑΥΘ7ΛΨ-ΓΡ6) απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης δαπάνης και
των όρων της διακήρυξης
35. Την με αριθμ. 1066/21 ( ΑΔΑ: Ω37Σ7ΛΨ-Δ4Υ ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Μ περί τροποποίησης των
όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το νόμο 4782/2021
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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 17/9/2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
έως την 17/9/2021 και ώρα 15:00.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης7

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : )
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016:

1. Εφημερίδα ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
2. Εφημερίδα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

3. Εφημερίδα

ΘΑΡΡΟΣ

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παρ. 4 του άρθρ. 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρείται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση www.
p.d.m.gov.gr στην διαδρομή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», «Διακηρύξεις / Προκηρύξεις».
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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, 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
7

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016
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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.
2.
3.

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της
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
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
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(Α΄188)8.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
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
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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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)9, 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 από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού10. 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 σύμβασης11.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

8

9
10

11

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.
Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
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 ΣΔΣ12, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 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 συμβάσεων14.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης15.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.16

12
13

14

15

16

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2,
4, 5, 6 και 7.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά
την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
Άρθρο 19 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 16.129,03
ευρώ (2% επί της αρχικής εκτιμώμενης αξίας άνευ προαίρεσης άνευ ΦΠΑ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 17/10/2022. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού και στα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήρια αποκλεισμού
(περιλαμβάνονται στα εδάφια του ΕΕΕΣ/eESPD: «Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού»
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη17 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
17

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις
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(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
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), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. 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
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.
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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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.4. Αποκλείεται18 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις19:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201620,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως εάν σε βάρος του
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς, 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 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.
αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς21]
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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,

18

19

20
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Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4,
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η
επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων
αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής
της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Πρβλ περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.Β ν.4488/2017, σε
συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016: Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 18
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

23

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας22.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο 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 .
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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός. 23
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία24, προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. 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
22
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Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην
υπόθεση C‑387/19
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παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση25.
2.2.3.8. 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.
4412/201626.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
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 της σύμβασης.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο»)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις:
α) Να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης
εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών»)
β) Να έχουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (στη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων) τουλάχιστον
500.000 Ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών»)

25
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Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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γ) Να διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Ως επαρκής, θεωρείται πιστοληπτική ικανότητα ύψους
τουλάχιστον 500.000 Ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις»)
δ) Να καλύπτουν το Δείκτη βιωσιμότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες)»)

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών να έχουν εκτελέσει ή ολοκληρώσει επιτυχώς ένα παρόμοιο έργο με το εν λόγω αντικείμενο
(διαχείριση νεκρών ζώων) είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού φορέα, προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί»)
β) να διαθέτουν το απαραίτητο έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της
σύμβασης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσής τους και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα είναι
υπεύθυνα για την επίβλεψη και το συντονισμό στο πλαίσιο λειτουργίας του έργου και θα διαθέτουν την
κατάλληλη 2 ετή εμπειρία για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα:
Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και ένα φορτηγό
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη
δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 2.[Απόφαση έγκρισης μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων κατηγορίας
1 και 2 σε ισχύ από αρμόδια κτηνιατρική αρχή, σύμφωνα με το με το άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006 (ΦEK Α O 211) η
το άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

- Τουλάχιστον δύο (2) οδηγούς με διπλώματα τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων»)
«Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος»: προσωπικό (ένα άτομο) ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με
οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή κατ’ ανάθεση έργου από τον
ανάδοχο, ο οποίος ορίζεται από τον ανάδοχο και έχει την ευθύνη της εποπτείας, συντονισμού του
προγράμματος, συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΔΜ και τα Τμήματα
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος θα λαμβάνει και
τα δείγματα, θα συμπληρώνει τα Vets για τα Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, τα οποία θα
παραδίδει στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή. Η λήψη των δειγμάτων και συμπλήρωση των Vets θα γίνεται «υπό
την εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου ή όταν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, υπό την ευθύνη του επίσημου
κτηνιάτρου. (Κανονισμό 625/2017 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 18,20,28,29,30,31,32,33).
γ) Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 ή και 2 σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α O 211. (Απόφαση χορήγησης κωδικών έγκρισης σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α O
211 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής).

δ) να διαθέτουν τον προβλεπόμενο κωδικό έγκρισης σε ισχύ για τη μονάδα μεταποίησης ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 2 βάσει Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη μονάδα μεταποίησης, τότε , τότε θα πρέπει να έχει σύμβαση σε
ισχύ με την οποία είναι στη διάθεσή του η σχετική μονάδα.
Σημείωση: εφόσον ο οικονομικός φορέας διαθέτει ή συνεργάζεται με μονάδα διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, τότε δε χρειάζεται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ανωτέρω
παραγράφου 2. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα ΖΥΠ που θα παραλαμβάνει θα τα διαχειρίζεται ως ΖΥΠ
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κατηγορίας 1.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»)
Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν:
 εργολάβο για την έλξη των νεκρών ζώων και ανυψωτική ράμπα για την φόρτωση (υποχρεωτικό).
 ατομικό ζυγό για τη ζύγιση των φορτίων που περισυλλέγουν, ήτοι των νεκρών ζώων ή των
«κατασχεθέντων προϊόντων» με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή. Σε
περίπτωση που ο ζυγός του αναδόχου δε μπορεί να ζυγίσει ολόκληρο το ζώο (π.χ. μεγάλα βοοειδή,
ιπποειδή, χοιρομητέρες κ.α.), η ζύγιση θα πραγματοποιείται στην εγκεκριμένη γεφυροπλάστιγγά
που διαθέτει η μονάδα διαχείρισης με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή
ζώου.
 ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L ή άλλο σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα)και τα κατάλληλα
απολυμαντικά (υποχρεωτικό), ώστε το όχημα να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά την
έξοδο από μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς τυχόν υπαρχόντων
παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών.
Σε περίπτωση μισθωμένων οχημάτων, αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού
συμφωνητικού ή συμβολαίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου (αυτά θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την μεταφορά των ΖΥΠ για όσο χρόνο η σύμβαση είναι σε ισχύ).
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»)
ζ) Τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται κλήσεις - μηνύματα για περισυλλογή νεκρών ζώων, ο τηλεφωνικός αριθμός
που απαντά σε κλίσεις από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

μέσω του οποίου θα ειδοποιείται ο ανάδοχος του προγράμματος από τον κτηνοτρόφο ή από την «Αρμόδια
Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας», τους Δήμους και τους φορείς διαχείρισης των εθνικών
οδών, στην περίπτωση περισυλλογής πτώματος χωρίς ιδιοκτήτη.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»)
η) Γεφυροπλάστιγγα στην εγκατάσταση διαχείρισης για τη ζύγιση των φορτίων των οχημάτων που
περισυλλέγουν τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα προϊόντα» με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου
για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»)
θ) Επαρκή χώρο κατάψυξης (Θερμοκρασία από -18 έως -22 βαθμούς Κελσίου) για την αποθήκευση των
δειγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί, σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης αυτών από τα
Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της χώρας. Επισημαίνεται ότι ο χώρος
κατάψυξης θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την κατάψυξη και διατήρηση των δειγμάτων και
απαγορεύεται η ταυτόχρονη διατήρηση άλλων τροφίμων ή υλικών.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός»)

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς27. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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,
27

Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
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μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες28.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 29.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 30.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου
δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας31. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )32.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας33.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με
το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
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Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
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μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.34.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ35 καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 136.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία,
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.37 Ο οικονομικός
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ38.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής39.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,40 την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης41 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
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Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά
ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το
σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακόλουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021
Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),
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Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
θετικής απάντησης42.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του43.
2.2.9.2 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 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
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.

Αποδεικτικά μέσα περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά44:

42
43
44

Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
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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 την παράγραφο 2.2.3.2 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.
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.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
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
ανωτέρω πιστοποιητικού, 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 2.2.3.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
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, 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.
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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 2.2.3.3. 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 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών45, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,46 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Αποδεικτικά μέσα περί τήρησης κριτηρίων επιλογής
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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
45
46

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του
ν. 4605/2019.
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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.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Για την απόδειξη του Κριτηρίου α)
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις
τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει
της ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ
ή τις σχετικές ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και
νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν
δημοσιευτεί ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν
δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Για την απόδειξη του Κριτηρίου β)
Κατάλληλη βεβαίωση από τον υπεύθυνο λογιστηρίου του Οικονομικού Φορέα στην οποία να
εμφανίζεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο ειδικό αντικείμενο για τις τρείς
τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να
καταθέσει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων
Για την απόδειξη του Κριτηρίου γ)
Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως
απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον
προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος.
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα
με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Για την απόδειξη του Κριτηρίου δ)
Κατάλληλη βεβαίωση από τον υπεύθυνο λογιστηρίου του Οικονομικού Φορέα στην οποία να
βεβαιώνεται ότι ο Οικονομικός φορέας καλύπτει τον Δείκτη βιωσιμότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1
Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του Οικονομικού φορέα
ή αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση υπεύθυνου λογιστηρίου.
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
α) βεβαίωση/σεις καλής εκτέλεσης εργασιών από τον Κύριο του Έργου ή την Προϊσταμένη Αρχή εάν
πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία ή από τιμολόγια, βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών του ιδιώτη
εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας. Ο
ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν:


την εμπειρία και επάρκεια του προσωπικού του οικονομικού φορέα



την εμπειρία και επιστημονική επάρκεια του επιστημονικού υπευθύνου καθώς και



τα σχετικά διπλώματα των οδηγών που θα υλοποιήσουν το σχετικό έργο

Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός
ότι το ανωτέρω ανθρώπινο δυναμικό είναι στη διάθεση του οικονομικού φορέα (υπό όποια σχέση εργασίας).
γ) Έγγραφο/α που πιστοποιεί/ούν την κυριότητα ή διαθεσιμότητα της εγκεκριμένης μονάδας (αποτέφρωσης
υψηλού δυναμικού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας ή για τη μονάδα μεταποίησης κατηγορίας 1),
ιδιόκτητης ή μισθωμένης με ρητή αναφορά του Κωδικού Αριθμού έγκρισης. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται
ιδιόκτητη μονάδα αποτέφρωσης ή μεταποίησης κατηγορίας 1, τότε: σύμβαση σε ισχύ και οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο απαιτείται από τη νομοθεσία του ν. 4412/2016 και του Ε.Κ. 1069/2009 με τη
μονάδα τελικής διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 ή με νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης
υψηλού δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει
Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ) Έγγραφο/α που πιστοποιεί/ούν την κυριότητα ή διαθεσιμότητα της εγκεκριμένης μονάδας (μεταποίησης
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 ιδιόκτητης ή μισθωμένης με ρητή αναφορά του Κωδικού Αριθμού
έγκρισης. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη μονάδα μεταποίησης, τότε: σύμβαση σε ισχύ και
οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο απαιτείται από τη νομοθεσία του ν. 4412/2016 με τη μονάδα τελικής
διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 & 3 ήτοι με νόμιμη μονάδα μεταποίησης ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 2 & 3, με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει Εθνικής και Κοινοτικής
νομοθεσίας από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σημείωση: εφόσον ο οικονομικός φορέας διαθέτει ή συνεργάζεται με μονάδα διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, τότε δε χρειάζεται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ανωτέρω
παραγράφου 2. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα ΖΥΠ που θα παραλαμβάνει θα τα διαχειρίζεται ως ΖΥΠ
κατηγορίας 1.
ε) Έγγραφο/α που πιστοποιεί/ούν την κυριότητα ή διαθεσιμότητα της εγκεκριμένης μονάδας, ιδιόκτητης ή
μισθωμένης με ρητή αναφορά του Κωδικού Αριθμού έγκρισης. Σε περίπτωση μισθωμένης εγκατάστασης,
αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού ή συμβολαίου ή κάθε άλλου
νομιμοποιητικού εγγράφου.
στ) Έγγραφα που αφορούν στα εγκεκριμένα (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006 η το άρθρο 8 της
ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής.

όπως κάθε φορά ισχύει) οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατηγορίας 1 ή 1,2, ιδιόκτητα ή
μισθωμένα, από τα οποία θα πρέπει να πιστοποιείται ότι φέρουν:


ατομικό ζυγό για τη ζύγιση των φορτίων που περισυλλέγουν, ήτοι των νεκρών ζώων ή των
«κατασχεθέντων προϊόντων» με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή. Σε
περίπτωση που ο ζυγός του αναδόχου δε μπορεί να ζυγίσει ολόκληρο το ζώο (π.χ. μεγάλα βοοειδή,
ιπποειδή, χοιρομητέρες κ.α.), η ζύγιση θα πραγματοποιείται στην εγκεκριμένη γεφυροπλάστιγγά που
διαθέτει η μονάδα διαχείρισης με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή ζώου.



ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L ή άλλο σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα)και τα κατάλληλα
απολυμαντικά (υποχρεωτικό), ώστε το όχημα να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά την
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έξοδο από μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς τυχόν υπαρχόντων
παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών.
Επίσης, προσκομίζονται για τα ανωτέρω οχήματα:


άδεια κυκλοφορίας με σαφή αναφορά στη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων



ασφαλιστήριο συμβόλαιο



ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση μισθωμένων οχημάτων, αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού
ή συμβολαίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου (αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
μεταφορά των ΖΥΠ για όσο χρόνο η σύμβαση είναι σε ισχύ).
ζ) Αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει σύστημα τηλεπικοινωνίας (πχ
τηλεφωνικό κέντρο) στο οποίο θα δέχεται κλήσεις και μηνύματα, τα οποία και θα μπορεί να καταγράφει σε
αρχείο (με δυνατότητα εκτύπωσης όποτε ζητηθεί)
η) Έγγραφο/α που πιστοποιεί/ούν την ύπαρξη γεφυροπλάστιγγας στην εγκατάσταση διαχείρισης για ζύγιση
των φορτίων των οχημάτων που περισυλλέγουν τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα προϊόντα» με
υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.
θ) Έγγραφο/α που πιστοποιεί/ούν την ύπαρξη επαρκή χώρο κατάψυξης (Θερμοκρασία από -18 έως -22
βαθμούς Κελσίου) για την αποθήκευση των δειγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί, σε περίπτωση
αδυναμίας άμεσης εξέτασης αυτών από τα Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις
ΜΣΕ της χώρας. Επισημαίνεται ότι ο χώρος κατάψυξης θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την κατάψυξη
και διατήρηση των δειγμάτων και απαγορεύεται η ταυτόχρονη διατήρηση άλλων τροφίμων ή υλικών.
Β.5.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη νόμιμη τιμή σε Ευρώ ανά κιλό (Kg) άνευ ΦΠΑ.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
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 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
36

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5
της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της47.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (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.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 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.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ως εξής:
Τεχνική προσφορά
Ο υποψήφιος καταχωρεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την απάντησή του («ΝΑΙ») στο σχετικό εδάφιο:
«Ο υποψήφιος έλαβε γνώση των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών που
περιγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη του με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 91690 ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η
πλήρωσή τους παρατίθεται στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.»
δεσμευόμενος με αυτόν τον τρόπο ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολούθως παραπέμπει
στο τεύχος τεχνικής προσφοράς που θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος III.
Οικονομική προσφορά

47

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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Ο υποψήφιος καταχωρεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ ανά κιλό χωρίς
ΦΠΑ) την οποία το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα επί την προκηρυχθείσα ποσότητα.
Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης48
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 με τις ενδείξεις:
ΑΠΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ )
<αποσφραγίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού>
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

48

Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).
Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση
του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας:
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. Εφόσον συμμετέχει με υπεργολάβο/ους οφείλει να
τηρήσει τα οριζόμενα της παρούσας.
β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ
ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα
μέρη ΙΙ έως V αυτού.
γ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79Α
ν.4412/16 είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα, 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.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Δεδομένου ότι στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
περιλαμβάνεται η διαθεσιμότητα των ανθρώπινων και υλικών πόρων του οικονομικού φορέα, τα έγγραφα
και δικαιολογητικά-αποδεικτικά μέσα που σχετίζονται με αυτά, κατατίθενται στο στάδιο της κατακύρωσης.
Πάραυτα, η κατάθεση των όποιων δικαιολογητικών δεν επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς (αρκεί να μην
εκτίθεται η τιμή της οικονομικής προσφοράς).
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Για την ανάλυση και τεκμηρίωση της τεχνικής προσφοράς ο υποψήφιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο και θα επισυνάψει στο ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά
υπογεγραμμένο ως το έγγραφο στο οποίο παραπέμπει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ 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 σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών
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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 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. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους49.

49

Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
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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:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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,50
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 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) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3.

50

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
23 / 9/ 2021 και ώρα 10:00 πμ .



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, 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.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της51, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα52.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

51

52

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους53.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων,
των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών54.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που
προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.55
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων56 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2

Πρόσκληση υποβολής
προσωρινού αναδόχου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί 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 όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 - 2.2.8 αυτής.
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Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση
Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016

43

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.557.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και
εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.58
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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του59.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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 σύμφωνα με όσα
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης
των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά
οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.
4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής60. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά της ανωτέρω απόφασης.61

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του62 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης63 .
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5964.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω
της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου
διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
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αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης65 .
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν.
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς
της αναστολής.
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν.
4782/202166 , σύμφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του
νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η
άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί
διαφορετικά.

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν
οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε)
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους
65
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Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των νέων
ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες
διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 .
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επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο
τελευταίος είναι γνωστός ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης67 .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.68. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και
για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή
του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της
67
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Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την
προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)69. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση
σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. 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.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση
ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

50

4.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά μήνα) ανάλογα με τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευτεί οι σχετικές για τον σκοπό αυτό πιστώσεις. Το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση
των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από τον χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά
επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
o

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για το εκτελεσθέν έργο θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα κάτωθι
δικαιολογητικά:

o

Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του
προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

o

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

o

Όλα τα παραδοτέα του έργου

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται έπειτα από την έκδοση των «Πρακτικών Καλής
Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων
και του «Πρωτόκολλου Παραλαβής» της Επιτροπής «Συντονισμού και Παραλαβής» του Έργου της
Περιφέρειας.
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως συγκαλούν την οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης» προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς
και να συνταχθεί, εντός τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον
Ανάδοχο, το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης. Η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή θα αποστείλει το πρακτικό και
τα παραδοτέα του έργου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και μέσω αυτής στην «Επιτροπή Συντονισμού και
Παραλαβής» της Περιφέρειας.
Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» συντάσσει το σχετικό «Πρωτόκολλο
Παραλαβής», βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών των «Επιτροπών Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Το «Πρωτόκολλο Παραλαβής» της «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας θα
συντάσσεται εντός εξήντα(60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των παραδοτέων του
έργου από τον ανάδοχο στις Περιφερειακές Ενότητες. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει
χωρίς να έχει συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του
Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος των εξήντα(60) ημερών θεωρείται η
τελευταία χρονολογικά ημερομηνία αποστολής από τον Ανάδοχο στην Περιφερειακή Ενότητα.
Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 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
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
51

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201670 (εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ)
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).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Αν δεν τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στη συνοπτική περιγραφή του έργου
( 1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης)
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5.2.1.1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της παρούσης, η περισυλλογή και η μεταφορά
των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης
πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός
36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα
εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την
ώρα ειδοποίησης.

5.2.1.2

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας
διαχείρισης και επακόλουθης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του
προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια
Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και την Διευθύνουσα Υπηρεσία για το είδος
της βλάβης, τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης
του προγράμματος.

5.2.1.3

Εφόσον δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή δεν βρεθεί άλλη τεχνική λύση (π.χ. αντικατάσταση
οχημάτων ή χρήση άλλης μονάδας διαχείρισης) για τη συνέχιση του προγράμματος το
αργότερο εντός (48) ωρών ή δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των νεκρών
ζώων σε ψυκτική εγκατάσταση της μονάδας διαχείρισης ή σε εγκεκριμένη μονάδα
ενδιάμεσου χειρισμού κατηγορίας 1, 2 και 3 βάσει ΕΚ 1069/2009 μέχρι την αποκατάσταση
της βλάβης, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/16.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης.

5.2.1.4

Η ίδια με την προηγούμενη παράγραφο ποινική ρήτρα επιβάλλεται και στην περίπτωση που
ο ανάδοχος παρότι έλαβε κλήση δεν πήγε περισυνέλλεξε τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα
προϊόντα» μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει η περίπτωση 5.2.2.1 της παρούσας
παραγράφου.

5.2.1.5

Για κάθε απόκλιση ή μη ανταπόκριση του Αναδόχου σε απαίτηση, κριτήριο / δείκτη κλπ που
δεν ορίζεται ρητά στη συγκεκριμένη στην Διακήρυξη, επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως το 0,5%,
του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου (εκτός ΦΠΑ) για κάθε ημέρα, πέραν του
24ωρου ή 48ωρου χρονικού ορίου περισυλλογής και διαχείρισης κατά περίπτωση.

5.2.1.6

Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή αντιρρήσεων του αναδόχου στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, δύναται να

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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χρησιμοποιήσει δικά της στοιχεία για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στοιχείων ισχυρισμών του Αναδόχου και να βασιστεί στα στοιχεία αυτά για τον υπολογισμό της
τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης και να
επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
5.2.1.7

Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης
της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί οριστικά, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη
Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καθώς και αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας.

5.2.1.8

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

5.2.1.9

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη
της, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές
ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά.

5.2.1.10

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση εκτελεί πλημμελώς το έργο ή τμήμα αυτού
(σε κάποια Π.Ε) ή διακοπεί εξ ολοκλήρου η εκτέλεσή του, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε, τότε η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

5.2.1.11

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία
πρόσβασης κλπ.) χωρίς αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις
αντίστοιχες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 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.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
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της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6
του άρθρου 205Α του ν. 4412/201671. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη
της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

Όπως αναφέρεται στη συνοπτική περιγραφή του έργου
( 1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης )
Άλλες υποχρεώσεις του ανάδοχου
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται ανεπιφύλακτα κάθε επίσημο έλεγχο από
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών ενοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος και ότι θα
συμμορφώνεται άμεσα, στις υποδείξεις/συστάσεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για διόρθωση και αποκατάσταση
των ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η Παρούσα δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από υποχρεώσεις του για τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστωθούν
κατά την υλοποίηση και την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει σύμφωνα με
τις υποδείξεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών , έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
3.Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα υποβάλλει τα παραδοτέα του προγράμματος σχετικά έγγραφα και
δικαιολογητικά σε έντυπη και εφόσον ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή .
4.Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου υποβάλλονται από τον ανάδοχο συμπληρωμένα κατά περίπτωση
τα υποδείγματα του παραρτήματος Ι της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5.Με την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, η τελική έκθεση
πεπραγμένων υλοποίησης του προγράμματος για την ΠΔΜ , η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά τα
πεπραγμένα υλοποίησης του προγράμματος σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΜ (Παραρτημά ΙΙ Υπόδειγμα 1).

Υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι.
1. Στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο κατά τη στιγμή της
περισυλλογής αντίγραφο (φωτοτυπία ) του Διαβατηρίου του νεκρού βοοειδούς.
2. Στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοίρων οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο αντίγραφο
(φωτοτυπία) αποσπάσματος του μητρώου της εκμετάλλευσης. Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου
φαίνεται ο ιδιοκτήτης και ο κωδικός εκμετάλλευσης καθώς και τη σελίδα όπου προκύπτει ο θάνατος και η ηλικία
αυτών. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής όπου
φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
3. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να έχουν μεταφέρει το νεκρό ζώο σε προσβάσιμο για το όχημα περισυλλογής σημείο
χώρο ώστε να είναι δυνατή η περισυλλογή και φόρτωση από τον ανάδοχο.
4. Να ειδοποιούν τον ανάδοχο στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει από τις 8:00 πμ – 20:00 μμ και να του
παρέχουν όλες τις πληροφορίες ,σύμφωνα με τα υποδείγματα του παρατήματος 1 της παρούσας .

Υποχρεώσεις του εργοδότη

1.Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των προτύπων εγγράφων, εντύπων και
λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου
αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική
συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.
2. Να τηρεί τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 9.
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3. Να Ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης.
4. Οι ΔΑΟΚ – Τμήματα Κτηνιατρικής οφείλουν να ορίσουν αρμόδιους- υπευθύνους οι οποίοι θα ενημερώνονται
και θα οφείλουν να λάβουν άμεσα κάποιες αποφάσεις πχ άρθρο 11 παράγραφος 2,3,14 &15).
5. Η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου θα κοινοποιεί το τριμηνιαίο πρακτικό παραλαβής στην
στο Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων του ΥΠΑΑΤ .
Υλοποίηση - Διαδικασία - Παρακολούθηση της σύμβασης
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, η καλή εκτέλεση θα πιστοποιείται από την
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης », ενώ η παραλαβή του έργου θα γίνεται από την
«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας ως εξής:
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος), εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα που
ακολουθεί την λήξη εκάστου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , (πχ 1ο τρίμηνο
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος θα παραδώσει μέχρι 15 Απριλίου κ.ο.κ ) παραδίδει στις αρμόδιες σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
α) Τριμηνιαίο πίνακα καταγραφής εισερχομένων κλήσεων και περισυλλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1).
β) Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα
2).
γ) Αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 3).
δ) Πρωτότυπα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης και τον ζυγιστή στην
περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη.
ε) Πρακτικά Διαχείρισης ανά τρίμηνο, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης.
στ) Αντίγραφο/ απλή φωτοτυπία του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς,
το οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώου.
ζ) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοιρινών .
Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης καθώς και τη σελίδα οπού προκύπτει ο
θάνατος και η ηλικία του. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
η) Βεβαίωση ή το πρακτικό κατάσχεσης με αναφορά ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα» κρίθηκαν ως ακατάλληλα
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα διατήρησή τους θέτει
κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον. Σε ότι αφορά την ποσότητα των κιλών αυτή θα γίνεται μετά
από ζύγιση. Εφόσον αυτό είναι δεν είναι εφικτό ο υπολογισμός θα γίνεται κατά εκτίμηση.
2.Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των(ΔΑΟΚ)
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως τα διαβιβάζουν στην οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των περιφερειακών ενοτήτων προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του
έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς και να συντάξει το πρακτικό, καλής εκτέλεσης εντός τριάντα(30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο.

3) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης των Περιφερειακών Ενοτήτων αφού συνεδριάσει,
θα αποστείλει μόνο το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) στην «Επιτροπή Συντονισμού
και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας ενώ τα παραδοτέα θα φυλάσσονται στις ΔΑΟΚ των ΠΕ για οποιοδήποτε
έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή .

4.Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας συντάσσει το σχετικό «πρακτικό
παραλαβής », (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών καλής εκτέλεσης των
«Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας οφείλει εντός 30 ημερών από την παραλαβή
όλων των πρακτικών καλής εκτέλεσης των 4 περιφερειακών ενοτήτων (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συνεδριάσει και να συντάξει
το πρακτικό παραλαβής του έργου (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) για λογαριασμό της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη
τα πρακτικά καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.
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Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας ,άμεσα μετά τη συνεδρίαση κοινοποιεί στον
ανάδοχο και το ΥΠΑΑΤ Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων το πρακτικό παραλαβής της « Επιτροπής Συντονισμού
Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» για την έκδοση τιμολογίου, όπου θα αναφέροντα τα κιλά και το χρηματικό
ποσό. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από τον ανάδοχο πρέπει να αντιστοιχεί με το πρακτικό παραλαβής του έργου
της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» .

6. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται κάθε τρίμηνο έπειτα από την έκδοση
των «Πρακτικών Καλής Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης»
των Περιφερειακών Ενοτήτων και του «Πρακτικού Παραλαβής του έργου » της «Επιτροπής Συντονισμού και
Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας.
Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο με αίτηση, στη Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ το
οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάζεται μαζί με τα πρακτικά των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της
Περιφέρειας στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας .

Επεξήγηση λοιπών περιπτώσεων

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης, κλπ.) χωρίς
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες που αναφέρονται στη παρούσα.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης και επακόλουθης
αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει
άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ) για το
είδος της βλάβης, τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.
3. Σε περίπτωση όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν ελλείψεις .
Η επιτροπή «Παρακολούθησης,
και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων θα ζητά
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα θεωρούνται οριστικά.
Οριστικά τα παραδοτέα επίσης θεωρούνται ακόμα και εάν δώσει επιπλέον πληροφορίες σε έγγραφα ή διευκρινίσεις οι
οποίες όμως δεν επαρκούν.
Το πρακτικό καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται κανονικά αλλά η επιτροπή « Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλει να παίρνει απόφαση περικοπής κιλών κατά εκτίμηση ανάλογα με
τον αριθμό των ζώων ή των κατασχεθέντων προϊόντων που είναι μη επιλέξιμα .
Βοοειδές 0- έως 12 μηνών 200 κιλά , Βοοειδές 12μηνών - έως 24 μηνών 400 κιλά, Βοοειδές 24μηνών και άνω 350 κιλά.
Αιγοπρόβατα 1 ημέρα- έως 12 μηνών 40 κιλά, αιγοπρόβατα 12μηνών – και άνω μηνών 60 κιλά.
Χοίροι 0-12 μηνών 100 κιλά, χοίροι 12-24 150 κιλά, χοίροι άνω των 24 μηνών 200 κιλά.
Ιπποειδή 0-12 μηνών 90 κιλά, ιπποειδή 12-24 μηνών 180 κιλά, ιπποειδή άνω των 24 μηνών 250 κιλά.
Κατασχεθέντα προϊόντα όπως εκτιμήσει η επιτροπή
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές περιπτώσεις όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν
ελλείψεις π.χ .
α έλλειψη, ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου, διαβατηρίου μητρώου όταν αυτό απαιτείται,
β. υπέρβαρα ζώα,
γ. αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου , ζυγολόγια χωρίς ή με μερική αναγραφή ενωτίων κ.α.),
δ. απουσία βεβαίωσης κατάσχεσης.
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Περισυλλογή και μεταφορά «νεκρών παραγωγικών ζωών » ή «λοιπών νεκρών ζώων» ή «κατασχεθέντων
προϊόντων»:
17) Οι κτηνοτρόφοι στην εκμετάλλευση των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη νεκρών ζώων θα επικοινωνούν με τον
υπεύθυνο του έργου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου και θα τον πληροφορούν για τον τόπο όπου
βρίσκονται τα νεκρά ζώα.
18) Αν τα νεκρά ζώα είναι εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και
καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη του, η «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας»
επικοινωνεί με τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» ή καλεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τον ανάδοχο και τον
πληροφορεί για τον τόπο περισυλλογής.
19) Ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται και στην περίπτωση «Κατασχεθέντων προϊόντων»
ή «Λοιπών Νεκρών Ζώων» που πρέπει να περισυλλεγούν. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση του αναδόχου
πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της Αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Π.Ε ή της Περιφέρειας. Όταν η
περισυλλογή αφορά «κατασχεθέντα προϊόντα» ο Ανάδοχος πλην της ειδοποίησης αιτείται από την Αρμόδια
Κτηνιατρική Αρχή και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης- πρακτικό κατάσχεσης , με την οποία τα εν λόγω
προϊόντα χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η
παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
20) Η περισυλλογή των νεκρών παραγωγικών ζώων ή των λοιπών νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων»
γίνεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος όλες τις ημέρες της εβδομάδας
21) Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, να καταγράφει στο τηλεφωνικό
κέντρο τα στοιχεία του καλούντος όπως αυτά καταγράφονται στα υπόδειγμα 1 παράρτημα Ι της διακήρυξης, κατά
περίπτωση.
22) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να θέτει τα παραπάνω στοιχεία στη
διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όποτε αυτά ζητηθούν.
23) Το «προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς» του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μεταβαίνει στον τόπο
περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα την κατηγορία υλικών που πρόκειται να
περισυλλέξει περισυλλέγει, φορτώνει και μεταφέρει όλα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
24) Η ζύγιση όλων των αναφερόμενων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λαμβάνει χώρα στη γεφυροπλάστιγγα στην
εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε κοντινή απόσταση ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Η ζύγιση θα συνοδεύεται με
υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο
25) Κάθε ζυγολόγιο εκτυπώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύγισης. Υπογράφεται και αναγράφετε
ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της εγκατάστασης διαχείρισης και του ζυγιστή στην περίπτωση που η
γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στην Αρμόδια ΔΑΟΚ κατά την υποβολή των
παραδοτέων. Στο κάθε ζυγολόγιο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται: α) η ημερομηνία ζύγισης, β) ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος. Κάθε ζυγολόγιο θα συνοδεύεται από τα σχετικά εμπορικά έγγραφα (Υπόδειγμα 3)
26) Κατά την περισυλλογή και φόρτωση των νεκρών παραγωγικών ζωών, συντάσσεται εμπορικό έγγραφο (Υπόδειγμα
3) με ευθύνη του αποστολέα σε συνεργασία με το προσωπικό περισυλλογής όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά
οι αριθμοί ενωτίων των ζωών και μόνο στην περίπτωση κατασχεθέντων προϊόντων, με τη συνδρομή με της
Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής .
27) Η περισυλλογή και η μεταφορά όλων των ειδών των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών
ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες
περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
28) Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού διενεργείται σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 2. Τα δείγματα θα
παραλαμβάνονται από την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή της έδρας της μονάδας διαχείρισης του ανάδοχου. Η δαπάνη
αποστολής των δειγμάτων στο κτηνιατρικό εργαστήριο για εξέταση βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αδυναμίας
των εργαστηρίων να εξετάσουν άμεσα τα δείγματα , αυτά τοποθετούνται για διατήρηση στον χώρο κατάψυξης
που διαθέτει ο ανάδοχος.
29) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξαρτήτως του υγειονομικού
καθεστώτος αυτών, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, προστασία) του εξοπλισμού,
των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού, πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από την εκμετάλλευση, για την
αποτροπή μετάδοσης και διασποράς λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων ή σε
άλλες περιοχές της Περιφέρειας.
30) Τα «νεκρά παραγωγικά ζώα» που ανευρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να φέρουν
υποχρεωτική σήμανση, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των
βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών . Σε περίπτωση ανεύρεσης «νεκρών ζώων» εντός ή εκτός κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων χωρίς σήμανση τότε η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας
κτηνιατρικής Αρχής.
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31) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος, ο
ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης που πηγάζει από τις διατάξεις της Εθνικής ή και Ενωσιακής νομοθεσίας, θα
πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και την Αρμόδια κατά περίπτωση Κτηνιατρική Αρχή δια μέσου του επιστημονικού
υπεύθυνου του αναδόχου .
32) Η περισυλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται από τις 07:00 έως 20:00 κάθε ημέρα της εβδομάδος.

Ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, αρμόδια ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνιατρικής
ως Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία της Περιφέρειας.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η εκτέλεση της σύμβασης θα διαρκέσει για τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφή της (ή την
ημερομηνία που καθορίζεται ρητά στο σχετικό συμφωνητικό), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων
παράτασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις (ή/και
συνδυαστικά):
6.2.2.1 Εάν κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου (3 έτη) κρίνεται σκόπιμη η χρονική
επέκταση της σύμβασης και -ταυτόχρονα- υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη προαίρεση (δηλ. δεν έχουν αναλωθεί με αύξηση του φυσικού αντικειμένου εντός
της τριετίας). Σε αυτή την περίπτωση, πριν από τη λήξη της σύμβασης, η Α.Α. δύναται να την
επεκτείνει χρονικά με επαγόμενη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ο χρόνος
παράτασης εξαρτάται από το ρυθμό υλοποίησης της σύμβασης και, ως εκ τούτου, ολοκληρώνεται με
την εξάντληση των πιστώσεων.
6.2.2.2 Εάν κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου (3 έτη) διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός
υλοποίησης της σύμβασης είναι τέτοιος που το φυσικό αντικείμενο δεν έχει φτάσει στα
προϋπολογισμένα όρια και κατά συνέπεια υπάρχει διαθέσιμο ποσό πιστώσεων που αναλογεί στο
υπολειπόμενο αντικείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από τη λήξη της σύμβασης, η Α.Α. δύναται
να την επεκτείνει χρονικά χωρίς συνολική αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, μέχρι
την εξάντληση των πιστώσεων.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και η παραλαβή αυτού θα πραγματοποιείται
από τις αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, ως εξής:
Όπως αναφέρεται στη συνοπτική περιγραφή του έργου
( 1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης άρθρο 8,9)
8) Υλοποίηση - Διαδικασία - Παρακολούθηση της σύμβασης
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, η καλή εκτέλεση θα πιστοποιείται από την
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης », ενώ η παραλαβή του έργου θα γίνεται από την
«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας ως εξής:
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος), εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα που
ακολουθεί την λήξη εκάστου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , (πχ 1ο τρίμηνο
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος θα παραδώσει μέχρι 15 Απριλίου κ.ο.κ ) παραδίδει στις αρμόδιες σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
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α) Τριμηνιαίο πίνακα καταγραφής εισερχομένων κλήσεων και περισυλλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1).
β) Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα
2).
γ) Αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 3).
δ) Πρωτότυπα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης και τον ζυγιστή στην
περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη.
ε) Πρακτικά Διαχείρισης ανά τρίμηνο, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης.
στ) Αντίγραφο/ απλή φωτοτυπία του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς,
το οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώου.
ζ) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοιρινών .
Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης καθώς και τη σελίδα οπού προκύπτει ο
θάνατος και η ηλικία του. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
η) Βεβαίωση ή το πρακτικό κατάσχεσης με αναφορά ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα» κρίθηκαν ως ακατάλληλα
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα διατήρησή τους θέτει
κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον. Σε ότι αφορά την ποσότητα των κιλών αυτή θα γίνεται μετά
από ζύγιση. Εφόσον αυτό είναι δεν είναι εφικτό ο υπολογισμός θα γίνεται κατά εκτίμηση.
2.Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των(ΔΑΟΚ)
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως τα διαβιβάζουν στην οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των περιφερειακών ενοτήτων προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του
έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς και να συντάξει το πρακτικό, καλής εκτέλεσης εντός τριάντα(30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο.

3) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης των Περιφερειακών Ενοτήτων αφού συνεδριάσει,
θα αποστείλει μόνο το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) στην «Επιτροπή Συντονισμού
και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας ενώ τα παραδοτέα θα φυλάσσονται στις ΔΑΟΚ των ΠΕ για οποιοδήποτε
έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή .

4.Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας συντάσσει το σχετικό «πρακτικό
παραλαβής », (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών καλής εκτέλεσης των
«Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας οφείλει εντός 30 ημερών από την παραλαβή
όλων των πρακτικών καλής εκτέλεσης των 4 περιφερειακών ενοτήτων (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συνεδριάσει και να συντάξει
το πρακτικό παραλαβής του έργου (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) για λογαριασμό της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη
τα πρακτικά καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας ,άμεσα μετά τη συνεδρίαση κοινοποιεί στον
ανάδοχο και το ΥΠΑΑΤ Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων το πρακτικό παραλαβής της « Επιτροπής Συντονισμού
Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» για την έκδοση τιμολογίου, όπου θα αναφέροντα τα κιλά και το χρηματικό
ποσό. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από τον ανάδοχο πρέπει να αντιστοιχεί με το πρακτικό παραλαβής του έργου
της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» .
6. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται κάθε τρίμηνο έπειτα από την έκδοση
των «Πρακτικών Καλής Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης»
των Περιφερειακών Ενοτήτων και του «Πρακτικού Παραλαβής του έργου » της «Επιτροπής Συντονισμού και
Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας.
Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο με αίτηση, στη Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ το
οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάζεται μαζί με τα πρακτικά των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της
Περιφέρειας στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας .
9) Επεξήγηση λοιπών περιπτώσεων
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1. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης, κλπ.) χωρίς
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες που αναφέρονται στη παρούσα.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης και επακόλουθης
αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει
άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ) για το
είδος της βλάβης, τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.
3. Σε περίπτωση όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν ελλείψεις .
Η επιτροπή «Παρακολούθησης,
και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων θα ζητά
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα θεωρούνται οριστικά.
Οριστικά τα παραδοτέα επίσης θεωρούνται ακόμα και εάν δώσει επιπλέον πληροφορίες σε έγγραφα ή διευκρινίσεις οι
οποίες όμως δεν επαρκούν.
Το πρακτικό καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται κανονικά αλλά η επιτροπή « Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής
Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλει να παίρνει απόφαση περικοπής κιλών κατά εκτίμηση ανάλογα με
τον αριθμό των ζώων ή των κατασχεθέντων προϊόντων που είναι μη επιλέξιμα .
Βοοειδές 0- έως 12 μηνών 200 κιλά , Βοοειδές 12μηνών - έως 24 μηνών 400 κιλά, Βοοειδές 24μηνών και άνω 350 κιλά.
Αιγοπρόβατα 1 ημέρα- έως 12 μηνών 40 κιλά, αιγοπρόβατα 12μηνών – και άνω μηνών 60 κιλά.
Χοίροι 0-12 μηνών 100 κιλά, χοίροι 12-24 150 κιλά, χοίροι άνω των 24 μηνών 200 κιλά.
Ιπποειδή 0-12 μηνών 90 κιλά, ιπποειδή 12-24 μηνών 180 κιλά, ιπποειδή άνω των 24 μηνών 250 κιλά.
Κατασχεθέντα προϊόντα όπως εκτιμήσει η επιτροπή
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές περιπτώσεις όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν
ελλείψεις π.χ .
α έλλειψη, ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου, διαβατηρίου μητρώου όταν αυτό απαιτείται,
β. υπέρβαρα ζώα,
γ. αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου , ζυγολόγια χωρίς ή με μερική αναγραφή ενωτίων κ.α.),
δ. απουσία βεβαίωσης κατάσχεσης.

6.3.2 Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται ανεπιφύλακτα κάθε
επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για την υλοποίηση του προγράμματος και ότι θα
συμμορφώνεται άμεσα, στις υποδείξεις/συστάσεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για διόρθωση και
αποκατάσταση των ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας
Αρχής.
6.3.3 Σε περίπτωση μη υλοποίησης μέρους ή του συνόλου του έργου ή/και μη συμμόρφωσης με τις
υποδείξεις/συστάσεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για την υλοποίηση του προγράμματος,
επιβάλλονται στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσας περί κυρώσεων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

6.4.1 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση ή ελλιπής συμπλήρωση των παραδοτέων τότε η
Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά γραπτές εξηγήσεις από τον ανάδοχο και απαιτεί την επανυποβολή τους εντός
10 εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα απορρίπτονται
οριστικά και δεν διενεργείται καμία πληρωμή στον ανάδοχο, ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία επιβολής
κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της παρούσας.
6.4.2 Όταν επί των παραδοτέων παρατηρούνται άλλου είδους ελάσσονος σημασίας διαφορές (π.χ.
υπέρβαρα ζώα, αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου όταν αυτό απαιτείται κ.λπ.) ή υπάρχει αδυναμία
πιστοποίησης (π.χ. έλλειψη ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου κλπ.), οι αρμόδιες επιτροπές Παρακολούθησης
και Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται επίσης να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων
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ημερών. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ή εάν οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις και πληροφορίες
κριθούν μη επαρκείς, τότε οι Επιτροπές απορρίπτουν τα κιλά αυτά και δεν θα πραγματοποιείται η πληρωμή
τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της τιμής ανά κιλό η οποία παραμένει σταθερή και σύμφωνη με την
οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και
τυχόν παρατάσεις ή τροποποιήσεις αυτής.

6.6

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ακολουθούν τα Παραρτήματα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος και της σύμβασης αποτελεί:
α) η περισυλλογή και διαχείριση των «νεκρών παραγωγικών ζώων» ήτοι:
iv.
των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντα Προγράμματα Επιτήρησης, Ελέγχου
και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα βοοειδή και τα
αιγοπρόβατα αντιστοίχως, σε εφαρμογή της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία
εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα
αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών
v.
πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης
παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
vi.
Χοιρινών και πτηνών που ανευρίσκονται νεκρά εντός καταχωρημένων εκμεταλλεύσεων. Σε ότι αφορά
τα
πτηνά μόνο από καταχωρημένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αφού έχει συγκεντρωθεί
ποσότητα 100 kg τουλάχιστον και αυτά είναι συντηρημένα υπό κατάψυξη.
β) η περισυλλογή και διαχείριση των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» καθώς και των πτωμάτων κάθε είδους ζωών
όλων των ηλικιών που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή
Δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, νεκρά ζώα ή νεκρά
ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους ή γενικά
σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή οικίες (συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε
ιδιόκτητους χώρους.
.
γ) η περισυλλογή και διαχείριση «Κατασχεθέντων Προϊόντων», ήτοι ποσοτήτων
τροφίμων ζωικής
προέλευσης ή ζωικών υποπροϊόντων, που έχουν κατασχεθεί από τις Αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και δεν
έχει ανευρεθεί ο παραγωγός, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση τα υλικά αυτά να
χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
τρόφιμα ή Ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το
περιβάλλον.
Σημείωση: Στην περίπτωση ανεύρεσης του ιδιοκτήτη ή παραγωγού ή κατόχου των «κατασχεθέντων
προϊόντων» της παρούσης παραγράφου, η δαπάνη καταστροφής καταλογίζεται και βεβαιώνεται σε βάρος του
παραγωγού, ιδιοκτήτη ή κατόχου αυτών και το αναλογούν ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις περί Δημοσίων
εσόδων διατάξεις .
2 Η παρεχόμενη υπηρεσία: κατατάσσεται στον κωδικό 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV)-Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
3 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης ή/και της ενδεχόμενης
παράτασης αυτής.
4 Χωροθέτηση :Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι
στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία .
5 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.

2) Για την εφαρμογή της μελλοντικής σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
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2) «πρόγραμμα»: οι διαδικασίες περισυλλογής, φόρτωσης και διαχείρισης των α) «νεκρών παραγωγικών
ζώων », β) «Λοιπών νεκρών ζώων» και γ) «Κατασχεθέντων προϊόντων»
2) α). «νεκρά παραγωγικά ζώα»: βοοειδή, αίγες ή πρόβατα, χοίροι ανεξαρτήτου ηλικίας, που
ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ,καθώς και χοίροι και πτηνά
(ποσότητα ανω 100 kg τουλάχιστον και αυτά είναι συντηρημένα υπό κατάψυξη) ανεξαρτήτου ηλικίας
που ανευρίσκονται νεκρά εντός καταχωρημένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
β) «Λοιπά νεκρά ζώα» κάθε άλλο είδος ζωών ανεξαρτήτου ηλικίας που ανευρίσκονται νεκρά εντός
των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου,
σε Δημόσιες και Δημοτικές εκτάσεις. Δεν περιλαμβάνονται ζώα ευρισκόμενα εντός κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, δεσποζόμενα νεκρά ζώα συντροφιάς, νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε
Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους, σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή
οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
γ)«Κατασχεθέντα προϊόντα»: Οι ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης ή ζωικών υποπροϊόντων
, για τα οποία δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, ο παραγωγός ή ο κάτοχός τους, κατασχέθηκαν από τις
Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές ή άλλες επίσημες Αρχές της ΠΔΜ.
3)
διαθέτει

«Εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης»: η μονάδα διαχείρισης υλικών Κατηγορίας 1 ή και 2 η όποια
ειδικό κτηνιατρικό αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 (Α΄211) ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ
1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπήςκαι
θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση που οφείλει να καταθέσει ο ανάδοχος .

4) «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος , φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και
προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού.
5) «Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος»: προσωπικό (ένα άτομο) ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων,
με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή κατ’ ανάθεση
έργου από τον ανάδοχο, ο οποίος ορίζεται από τον ανάδοχο και έχει την ευθύνη της εποπτείας,
συντονισμού του προγράμματος, συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΔΜ και
τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο
επιστημονικός υπεύθυνος του
προγράμματος θα
λαμβάνει και τα δείγματα, θα συμπληρώνει τα Vets για τα Προγράμματα
Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών για τα βοοειδή
και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, τα οποία θα παραδίδει στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή. Η λήψη των
δειγμάτων και συμπλήρωση των Vets θα γίνεται «υπό την εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου ή όταν
υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου. (Κανονισμό 625/2017 και πιο
συγκεκριμένα στα άρθρα 18,20,28,29,30,31,32,33).
6) «Προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς»: ορίζεται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο και έχει την
ευθύνη να μεταβαίνει στον τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα, να περισυλλέξει όλα τα
αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1, να παραλάβει, φορτώσει, συνυπογράψει τα
συνοδευτικά έγγραφα (όπου αυτό απαιτείται) και να τα μεταφέρει στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης
7) «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης »: η τριμελής επιτροπή που
συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιάτρων ή και Γεωπόνων ή και ΠΕ ή ΤΕ Οικονομολόγων και έχει την
ευθύνη για την Παρακολούθηση και την Πιστοποίηση καλής Εκτέλεσης του έργου σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας.
8) «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου »: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από την
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιάτρων της Έδρας ή και ΠΕ Γεωπόνων της
έδρας και έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, και την Παραλαβή του έργου σε επίπεδο Περιφέρειας.
9) «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή» είναι η κατά περίπτωση οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των ΠΕ ή η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ.
10) «Τηλεφωνικός αριθμός» ο τηλεφωνικός αριθμός που απαντά σε κλίσεις από 08:00 έως 20:00 όλες τις
ημέρες της εβδομάδος.

3)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδομή :
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1 ) Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 ή και 2
σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α ́ 211. (Απόφαση χορήγησης κωδικών έγκρισης σύμφωνα με το Π.Δ.
211/2006 ΦΕΚ Α ́ 211 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής).
2) Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και ένα
φορτηγό μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, εφόσον προκύπτει από
την υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη
μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2.[Απόφαση έγκρισης μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και
παράγωγων προϊόντων κατηγορίας 1 και 2 σε ισχύ από αρμόδια κτηνιατρική αρχή, σύμφωνα με το με
το άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006 (ΦEK Α ́ 211) η το άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής.
3) Να διαθέτει για κάθε όχημα ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L και τα εγκεκριμένα απολυμαντικά
, ώστε οι τροχοί του οχήματος να απολυμαίνονται πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από την
εκμετάλλευση ( Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986)
4) Να διαθέτει επαρκή χώρο για την κατάψυξη των δειγμάτων (Θερμοκρασία από -18 έως -22 βαθμούς
Κελσίου), για όσο διάστημα χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης αυτών από τα Επίσημα
Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της χώρας (Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986)
5) Να διαθέτει γεφυροπλάστιγγα στην εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε κοντινή απόσταση ιδιόκτητη
ή μισθωμένη η οποία θα είναι πιστοποιημένη /διακριβωμένη από την αρμόδια αρχή, για την ζύγιση των
φορτίων των οχημάτων που περισυλλέγουν όλα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με
υποχρεωτική τη δυνατότητα εκτύπωσης του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το
πέρας αυτού.
6) Να διαθέτει τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που να απαντά σε κλίσεις από 08:00 έως 20:00 όλες
τις ημέρες της εβδομάδος , μέσω του οποίου θα ειδοποιείται ο ανάδοχος του προγράμματος από τον
κτηνοτρόφο ή από την «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας», στην περίπτωση
αντικειμένου περισυλλογής χωρίς ιδιοκτήτη.
7) Σε περίπτωση μισθωμένης εγκατάστασης, φορτηγών ή γεφυροπλάστιγγας και οποιουδήποτε
άλλου εξοπλισμού που δεν είναι ιδιόκτητος αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού
συμφωνητικού ή συμβολαίου ή κάθε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

4) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο στην οποία θα αναγράφει ότι:
1) Θα διαθέτω το προσωπικό, τους συνεργάτες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα
παρέχω στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί και θα αφορά την υλοποίηση του
έργου που προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
2) 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 .
3) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών που
αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς την σωστή λειτουργία
και ασφάλεια των μέσων μεταφοράς και της εγκατάστασης.
4) Θα απασχολώ επιστημονικό υπεύθυνο σύμφωνα με τη παράγραφος 7 του άρθρο 2 της παρούσας .
5) Η περισυλλογή, φόρτωση και η μεταφορά όλων των αναφερομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 1
στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών παραγωγικών ζώων » από τα οποία
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πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από
την ώρα ειδοποίησης.
6) α. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1
που θα βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
β. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2 που
θα βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ
1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
γ. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1και 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1
που θα βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
Εδώ θα επιλέξει ό ανάδοχος πώς και πού θα κάνει τη διαχείριση.

5) Άλλες υποχρεώσεις του ανάδοχου
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται ανεπιφύλακτα κάθε επίσημο
έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών ενοτήτων για την υλοποίηση του
προγράμματος και ότι θα συμμορφώνεται άμεσα, στις υποδείξεις/συστάσεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών
Αρχών για διόρθωση και αποκατάσταση των ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η Παρούσα δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από υποχρεώσεις του για τυχόν παραλείψεις που θα
διαπιστωθούν κατά την υλοποίηση και την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διορθώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών , έστω και αν αυτά δεν
διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
3.Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα υποβάλλει τα παραδοτέα του προγράμματος σχετικά έγγραφα
και δικαιολογητικά σε έντυπη και εφόσον ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή .
4.Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου υποβάλλονται από τον ανάδοχο συμπληρωμένα κατά
περίπτωση τα υποδείγματα του παραρτήματος Ι της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
5.Με την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, η τελική έκθεση
πεπραγμένων υλοποίησης του προγράμματος για την ΠΔΜ , η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά τα
πεπραγμένα υλοποίησης του προγράμματος σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΜ (Παραρτημά ΙΙ
Υπόδειγμα 1).

6) Υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων
Οι κτηνοτρόφοι.
1. Στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο κατά τη
στιγμή της περισυλλογής αντίγραφο (φωτοτυπία ) του Διαβατηρίου του νεκρού βοοειδούς.
2. Στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοίρων οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο
αντίγραφο (φωτοτυπία) αποσπάσματος του μητρώου της εκμετάλλευσης. Δηλαδή την πρώτη σελίδα του
μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης και ο κωδικός εκμετάλλευσης καθώς και τη σελίδα όπου προκύπτει ο
θάνατος και η ηλικία αυτών. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
3. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να έχουν μεταφέρει το νεκρό ζώο σε προσβάσιμο για το όχημα περισυλλογής
σημείο χώρο ώστε να είναι δυνατή η περισυλλογή και φόρτωση από τον ανάδοχο.
4. Να ειδοποιούν τον ανάδοχο στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει από τις 8:00 πμ – 20:00 μμ και
να του παρέχουν όλες τις πληροφορίες ,σύμφωνα με τα υποδείγματα του παρατήματος 1 της παρούσας .
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7) Υποχρεώσεις του εργοδότη
1.Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των προτύπων εγγράφων, εντύπων
και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο,
προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή
και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.
2. Να τηρεί τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 9.
3. Να Ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης.
4. Οι ΔΑΟΚ – Τμήματα Κτηνιατρικής οφείλουν να ορίσουν αρμόδιους- υπευθύνους οι οποίοι θα
ενημερώνονται και θα οφείλουν να λάβουν άμεσα κάποιες αποφάσεις πχ άρθρο 11 παράγραφος 2,3,14
&15).
5. Η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου θα κοινοποιεί το τριμηνιαίο πρακτικό
παραλαβής στην στο Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων του ΥΠΑΑΤ .
8) Υλοποίηση - Διαδικασία - Παρακολούθηση της σύμβασης
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, η καλή εκτέλεση θα πιστοποιείται από
την «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης », ενώ η παραλαβή του έργου θα
γίνεται από την «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας ως εξής:
1. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος), εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα
που ακολουθεί την λήξη εκάστου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , (πχ 1ο
τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος θα παραδώσει μέχρι 15 Απριλίου κ.ο.κ ) παραδίδει στις
αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
α) Τριμηνιαίο πίνακα καταγραφής εισερχομένων κλήσεων και περισυλλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα 1).
β) Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα 2).
γ) Αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 3).
δ) Πρωτότυπα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης και τον
ζυγιστή στην περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη.
ε) Πρακτικά Διαχείρισης ανά τρίμηνο, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης.
στ) Αντίγραφο/ απλή φωτοτυπία του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού
βοοειδούς, το οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώου.
ζ) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή
χοιρινών .
Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης καθώς και τη σελίδα οπού
προκύπτει ο
θάνατος και η ηλικία του. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το
μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
η) Βεβαίωση ή το πρακτικό κατάσχεσης με αναφορά ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα» κρίθηκαν ως
ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα
διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον. Σε ότι αφορά την ποσότητα
των κιλών αυτή θα γίνεται μετά από ζύγιση. Εφόσον αυτό είναι δεν είναι εφικτό ο υπολογισμός θα
γίνεται κατά εκτίμηση.
2.Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
των(ΔΑΟΚ) Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως τα διαβιβάζουν στην οικεία
«Επιτροπή
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των περιφερειακών ενοτήτων προκειμένου να
αποφανθεί για την υλοποίηση του έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς και να συντάξει το πρακτικό, καλής
εκτέλεσης εντός τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο.
3) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης των Περιφερειακών Ενοτήτων αφού
συνεδριάσει, θα αποστείλει μόνο το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1) στην
«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας ενώ τα παραδοτέα θα φυλάσσονται στις
ΔΑΟΚ των ΠΕ για οποιοδήποτε έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή .
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4.Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας συντάσσει το σχετικό
«πρακτικό παραλαβής », (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών καλής
εκτέλεσης των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
5. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας οφείλει εντός 30 ημερών από την
παραλαβή όλων των πρακτικών καλής εκτέλεσης των 4 περιφερειακών ενοτήτων (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα
1) των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων,
να συνεδριάσει και να συντάξει το πρακτικό παραλαβής του έργου (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 2) για
λογαριασμό της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά καλής εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα 1)
των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης » των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας ,άμεσα μετά τη συνεδρίαση κοινοποιεί
στον ανάδοχο και το ΥΠΑΑΤ Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων το πρακτικό παραλαβής της « Επιτροπής
Συντονισμού Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» για την έκδοση τιμολογίου, όπου θα αναφέροντα τα κιλά
και το χρηματικό ποσό. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από τον ανάδοχο πρέπει να αντιστοιχεί με το
πρακτικό παραλαβής του έργου της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας» .
6. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται κάθε τρίμηνο έπειτα από την
έκδοση των «Πρακτικών Καλής Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και του «Πρακτικού Παραλαβής του έργου » της «Επιτροπής
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» της Περιφέρειας.
Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο με αίτηση, στη Δ/νση Κτηνιατρικής της
ΠΔΜ το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάζεται μαζί με τα πρακτικά των «Επιτροπών Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και της «Επιτροπής Συντονισμού και
Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας .

9) Επεξήγηση λοιπών περιπτώσεων
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης, κλπ.)
χωρίς αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες που αναφέρονται
στη παρούσα.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης και
επακόλουθης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του
προγράμματος ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και την
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΔΜ) για το είδος της βλάβης, τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής,
καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.
3. Σε περίπτωση όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή υπάρχουν ελλείψεις .
Η επιτροπή «Παρακολούθησης, και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων θα ζητά
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον
Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα
θεωρούνται οριστικά.
Οριστικά τα παραδοτέα επίσης θεωρούνται ακόμα και εάν δώσει επιπλέον πληροφορίες σε έγγραφα ή
διευκρινίσεις οι οποίες όμως δεν επαρκούν.
Το πρακτικό καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται κανονικά αλλά η επιτροπή « Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης» των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλει να παίρνει απόφαση περικοπής κιλών
κατά εκτίμηση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων ή των κατασχεθέντων προϊόντων που είναι μη επιλέξιμα .
Βοοειδές 0- έως 12 μηνών 200 κιλά , Βοοειδές 12μηνών - έως 24 μηνών 400 κιλά, Βοοειδές 24μηνών και άνω
350 κιλά.
Αιγοπρόβατα 1 ημέρα- έως 12 μηνών 40 κιλά, αιγοπρόβατα 12μηνών – και άνω μηνών 60 κιλά.
Χοίροι 0-12 μηνών 100 κιλά, χοίροι 12-24 150 κιλά, χοίροι άνω των 24 μηνών 200 κιλά.
Ιπποειδή 0-12 μηνών 90 κιλά, ιπποειδή 12-24 μηνών 180 κιλά, ιπποειδή άνω των 24 μηνών 250 κιλά.
Κατασχεθέντα προϊόντα όπως εκτιμήσει η επιτροπή
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές περιπτώσεις όπου τα παραδοτέα δεν είναι ακριβώς όπως προβλέπεται ή
υπάρχουν ελλείψεις π.χ .
α έλλειψη, ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου, διαβατηρίου μητρώου όταν αυτό απαιτείται,
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β. υπέρβαρα ζώα,
γ. αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου , ζυγολόγια χωρίς ή με μερική αναγραφή ενωτίων κ.α.),
δ. απουσία βεβαίωσης κατάσχεσης.

10) Περισυλλογή και μεταφορά «νεκρών παραγωγικών ζωών » ή «λοιπών νεκρών ζώων» ή
«κατασχεθέντων προϊόντων»:
33) Οι κτηνοτρόφοι στην εκμετάλλευση των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη νεκρών ζώων θα επικοινωνούν
με τον υπεύθυνο του έργου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου και θα τον πληροφορούν για
τον τόπο όπου βρίσκονται τα νεκρά ζώα.
34) Αν τα νεκρά ζώα είναι εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και
καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη του, η «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής
Ενότητας» επικοινωνεί με τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» ή καλεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τον
ανάδοχο και τον πληροφορεί για τον τόπο περισυλλογής.
35) Ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται και στην περίπτωση «Κατασχεθέντων
προϊόντων» ή «Λοιπών Νεκρών Ζώων» που πρέπει να περισυλλεγούν. Στην περίπτωση αυτή η
ενημέρωση του αναδόχου πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της Αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Π.Ε
ή της Περιφέρειας. Όταν η περισυλλογή αφορά «κατασχεθέντα προϊόντα» ο Ανάδοχος πλην της
ειδοποίησης αιτείται από την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης- πρακτικό
κατάσχεσης , με την οποία τα εν λόγω προϊόντα χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα και η παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για τη Δημόσια
Υγεία και το περιβάλλον.
36) Η περισυλλογή των νεκρών παραγωγικών ζώων ή των λοιπών νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων
προϊόντων» γίνεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος όλες τις ημέρες της εβδομάδας
37) Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, να καταγράφει στο
τηλεφωνικό κέντρο τα στοιχεία του καλούντος όπως αυτά καταγράφονται στα υπόδειγμα 1 παράρτημα Ι
της διακήρυξης, κατά περίπτωση.
38) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να θέτει τα παραπάνω στοιχεία
στη διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όποτε αυτά ζητηθούν.
39) Το «προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς» του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μεταβαίνει στον
τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα την κατηγορία υλικών που πρόκειται
να περισυλλέξει περισυλλέγει, φορτώνει και μεταφέρει όλα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
40) Η ζύγιση όλων των αναφερόμενων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λαμβάνει χώρα στη
γεφυροπλάστιγγα στην εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε κοντινή απόσταση ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Η
ζύγιση θα συνοδεύεται με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε
δρομολόγιο
41) Κάθε ζυγολόγιο εκτυπώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύγισης. Υπογράφεται και
αναγράφετε ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της εγκατάστασης διαχείρισης και του ζυγιστή
στην περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγα δεν είναι αυτόματη. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στην Αρμόδια
ΔΑΟΚ κατά την υποβολή των παραδοτέων. Στο κάθε ζυγολόγιο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται:
α) η ημερομηνία ζύγισης, β) ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Κάθε ζυγολόγιο θα συνοδεύεται από τα
σχετικά εμπορικά έγγραφα (Υπόδειγμα 3)
42) Κατά την περισυλλογή και φόρτωση των νεκρών παραγωγικών ζωών, συντάσσεται εμπορικό έγγραφο
(Υπόδειγμα 3) με ευθύνη του αποστολέα σε συνεργασία με το προσωπικό περισυλλογής όπου θα
αναγράφονται υποχρεωτικά οι αριθμοί ενωτίων των ζωών και μόνο στην περίπτωση κατασχεθέντων
προϊόντων, με τη συνδρομή με της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής .
43) Η περισυλλογή και η μεταφορά όλων των ειδών των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων»
στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 36 ωρών στην
περίπτωση «νεκρών ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών
το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
44) Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού διενεργείται σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 2. Τα
δείγματα θα παραλαμβάνονται από την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή της έδρας της μονάδας διαχείρισης του
ανάδοχου. Η δαπάνη αποστολής των δειγμάτων στο κτηνιατρικό εργαστήριο για εξέταση βαρύνει τον
ανάδοχο. Σε περίπτωση αδυναμίας των εργαστηρίων να εξετάσουν άμεσα τα δείγματα , αυτά
τοποθετούνται για διατήρηση στον χώρο κατάψυξης που διαθέτει ο ανάδοχος.
45) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξαρτήτως του υγειονομικού
καθεστώτος αυτών, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα,
προστασία) του εξοπλισμού, των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού, πριν την είσοδο και μετά την
έξοδο από την εκμετάλλευση, για την αποτροπή μετάδοσης και διασποράς λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων ή σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας.
46) Τα «νεκρά παραγωγικά ζώα» που ανευρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
θα πρέπει να
φέρουν υποχρεωτική σήμανση, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του συστήματος σήμανσης και
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καταγραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών . Σε περίπτωση ανεύρεσης «νεκρών ζώων» εντός
ή εκτός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς σήμανση τότε η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο
μετά από εντολή της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής.
47) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού
νοσήματος, ο ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης που πηγάζει από τις διατάξεις της Εθνικής ή και
Ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και την Αρμόδια κατά περίπτωση Κτηνιατρική Αρχή
δια μέσου του επιστημονικού υπεύθυνου του αναδόχου .
48) Η περισυλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται από τις 07:00 έως 20:00 κάθε ημέρα της εβδομάδος.
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Φύλλο συμμόρφωσης
Α/α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

1

Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 1 ή και 2 σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α t 2112006 ή
την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1069/2009
του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

Απόφαση χορήγησης
κωδικών έγκρισης σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α t
211 ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020

Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 1 και ένα
φορτηγό
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα,
εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη
δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει
διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 2.

Απόφαση
έγκρισης
μεταφοράς
ζωικών
υποπροϊόντων
και
παράγωγων
προϊόντων
κατηγορίας 1 και 2 σε ισχύ
από αρμόδια κτηνιατρική
αρχή, σύμφωνα με το με το
άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006
(ΦEK Α t 211)] 2006 ή με το
άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020
«Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών
μέτρων
για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

2

3

4

5

Να διαθέτει για κάθε όχημα ψεκαστήρα
χωρητικότητας 15L ή 20L και τα
εγκεκριμένα απολυμαντικά , ώστε οι
τροχοί
του
οχήματος
να
απολυμαίνονται πριν από την είσοδο
και κατά την
έξοδο από την
εκμετάλλευση.
Να διαθέτει επαρκή χώρο ψύξης
(Θερμοκρασία από -18 έως -22
βαθμούς Κελσίου) για την κατάψυξη
των δειγμάτων για όσο διάστημα
χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας
άμεσης εξέτασης αυτών από τα
Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της
χώρας.
Να διαθέτει γεφυροπλάστιγγα στην
εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε
κοντινή
απόσταση
ιδιόκτητη
ή
μισθωμένη η οποία θα είναι
πιστοποιημένη /διακριβωμένη από την
αρμόδια αρχή, για την ζύγιση των
φορτίων
των
οχημάτων
που
περισυλλέγουν όλα τα αναφερόμενα
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με
υποχρεωτική τη δυνατότητα εκτύπωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986
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του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για
κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.

6

Να διαθέτει
τηλεφωνικό αριθμό
επικοινωνίας που απαντά σε κλίσεις
από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδος.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986

Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο στην οποία θα αναγράφει ότι:

1) Θα διαθέτω το προσωπικό, τους συνεργάτες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα παρέχω
στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί και θα αφορά την υλοποίηση του έργου που
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
2) 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 .
3) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορά την
ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς την σωστή λειτουργία και ασφάλεια των
μέσων μεταφοράς και της εγκατάστασης.
4) Θα απασχολώ επιστημονικό υπεύθυνο σύμφωνα με τη παράγραφος 7 του άρθρο 2 της παρούσας .
5) Η περισυλλογή, φόρτωση και η μεταφορά όλων των αναφερομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών παραγωγικών ζώων » από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα
εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
6) α. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής

β. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
γ. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1και 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)-Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο το συμβατικού αντικειμένου (ένα μόνο τμήμα).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ διαγωνισμού (άνευ ΦΠΑ) 806.451,16 €
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) ) 806.451,16 €
ΦΠΑ (24%) 193.548,38 €
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 1.000.000,00€
Η παράταση του χρόνου της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, είναι επίσης
δυνατή με την από κοινού συμφωνία των αντισυμβαλλομένων, όταν δεν έχουν καλυφθεί οι προϋπολογισθείσες
ποσότητες εντός του συμβατικού χρόνου και κριθεί σκόπιμη η συνέχισή της.
Επιπρόσθετα, η Α.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του το αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να
κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και, ειδικότερα, έως
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Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
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και 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή έως και 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.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη άνευ παράτασης από την ημερομηνία που καθορίζεται στο
συμφωνητικό.
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,
βάσει της τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
A. Εισαγωγή

1.

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση
του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει
αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις
δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο
χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2.

Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων
των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση
επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από
τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·
- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν
ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία όταν 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.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή)
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο στο
URL: https://espdint.eprocurement.gov.gr/

3.

Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·

-

- στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
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εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των
οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ),
όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα
βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά
και εφαρμογής του eEEEΣ.
Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για
χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι
οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να
εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής:
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι
της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον
εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή
από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

στο

χώρο

του διαγωνισμού της

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι
μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο
κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf
(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την
διακήρυξη.

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το
εξής:

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
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2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://espdint.eprocurement.gov.gr) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ ως το έγγραφο στο οποίο παραπέμπει ο οικονομικός
φορέας απαντώντας καταφατικά σε ό,τι αφορά την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

το έντυπο πρέπει να φέρει
έγκυρη ψηφιακή υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Νομίμου Εκπροσώπου
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.
Εταιρικό προφίλ (σύντομη παρουσίαση της εταιρίας)
Αναπτύξτε τα ζητούμενα σε συντομία.
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Β.

Υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μέσα μεταφοράς κ.λπ. που
χρησιμοποιηθούν στο έργο, τρόποι διάθεσης ιδιόκτητα/μισθωμένα, προδιαγραφές)
Αναπτύξτε τα ζητούμενα χωρίς περιορισμούς χώρου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

θα

Γ.

Ανθρώπινο δυναμικό (Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου
καθώς και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. Καταλληλότητα των προσόντων και
της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου, επάρκεια και ικανότητες του Επιστημονικού
Υπεύθυνου, του Συντονιστή)
Αναπτύξτε τα ζητούμενα χωρίς περιορισμούς χώρου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Δ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναλυτική περιγραφή της εκτέλεσης της σύμβασης η οποία θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή στην 11/21 διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται
Αναπτύξτε τα ζητούμενα χωρίς περιορισμούς χώρου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΘΟΥΝ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΛΠ.
Αναπτύξτε χωρίς περιορισμούς χώρου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

76

Φύλλο συμμόρφωσης
Α/α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

1

Να διαθέτει ιδιόκτητη ή μισθωμένη
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 1 ή και 2 σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006, ΦΕΚ Α t 2112006 ή
την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1069/2009
του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

Απόφαση χορήγησης
κωδικών έγκρισης σύμφωνα
με το Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α t
211 ή την ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020

Να διαθέτει τουλάχιστον δυο φορτηγά
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 1 και ένα
φορτηγό
μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα,
εφόσον προκύπτει από την υπεύθυνη
δήλωση που θα καταθέσει, ότι θα κάνει
διαχείριση των υλικών κατηγορίας 2 σε
εγκεκριμένη
μονάδα
διαχείρισης
υλικών κατηγορίας 2.

Απόφαση
έγκρισης
μεταφοράς
ζωικών
υποπροϊόντων
και
παράγωγων
προϊόντων
κατηγορίας 1 και 2 σε ισχύ
από αρμόδια κτηνιατρική
αρχή, σύμφωνα με το με το
άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006
(ΦEK Α t 211)] 2006 ή με το
άρθρο 8 της ΥΑ 612/118658
ΦΕΚ 1983 Β 23-05-2020
«Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών
μέτρων
για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής.

2

3

4

5

Να διαθέτει για κάθε όχημα ψεκαστήρα
χωρητικότητας 15L ή 20L και τα
εγκεκριμένα απολυμαντικά , ώστε οι
τροχοί
του
οχήματος
να
απολυμαίνονται πριν από την είσοδο
και κατά την
έξοδο από την
εκμετάλλευση.
Να διαθέτει επαρκή χώρο ψύξης
(Θερμοκρασία από -18 έως -22
βαθμούς Κελσίου) για την κατάψυξη
των δειγμάτων για όσο διάστημα
χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας
άμεσης εξέτασης αυτών από τα
Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της
χώρας.
Να διαθέτει γεφυροπλάστιγγα στην
εγκατάσταση διαχείρισης ή άλλη σε
κοντινή
απόσταση
ιδιόκτητη
ή
μισθωμένη η οποία θα είναι
πιστοποιημένη /διακριβωμένη από την
αρμόδια αρχή, για την ζύγιση των
φορτίων
των
οχημάτων
που
περισυλλέγουν όλα τα αναφερόμενα
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με
υποχρεωτική τη δυνατότητα εκτύπωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986
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του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για
κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.

6

Να διαθέτει
τηλεφωνικό αριθμό
επικοινωνίας που απαντά σε κλίσεις
από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδος.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986

Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο στην οποία θα αναγράφει ότι:

1) Θα διαθέτω το προσωπικό, τους συνεργάτες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα παρέχω
στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί και θα αφορά την υλοποίηση του έργου που
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
2) 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 .
3) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορά την
ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς την σωστή λειτουργία και ασφάλεια των
μέσων μεταφοράς και της εγκατάστασης.
4) Θα απασχολώ επιστημονικό υπεύθυνο σύμφωνα με τη παράγραφος 7 του άρθρο 2 της παρούσας .
5) Η περισυλλογή, φόρτωση και η μεταφορά όλων των αναφερομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός 36 ωρών στην περίπτωση «νεκρών παραγωγικών ζώων » από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα
εγκεφαλικού ιστού και εντός 60 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
6) α. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής

β. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 2 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
γ. Θα διαχειρίζομαι τα υλικά της κατηγορίας 1και 2 σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 που θα
βρίσκεται……….. (Δ/νση και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με το ΠΔ. 211/2006 ή την ΥΑ 612/118658 ΦΕΚ 1983 Β 23-052020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα73).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα74) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ75.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………76 υπέρ του
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................77
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
..................... Διακήρυξη ..................................................78 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .....................79
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....................ημέρες 80 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 81 ή η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της82.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε83.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

73 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
74 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
75 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο
ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
76 ο.π. υποσ. 3.
77 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
78 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
79 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
80 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
81 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
82 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
83 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β)
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει
τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα 1.Πίνακας καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων και περισυλλογής (Συμπληρώνεται ανάλογα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1)
Ημ/νία &
Αριθμός
ώρα κλήσης τηλεφώνου

Όνομα
& επώνυμο
κτηνοτρόφου ή
καλούντος

ΑΦΜ

Έδρα
εκμετάλλευσης

Κωδικός
εκμετάλλευσης

Αριθμός ενωτίου
Είδος
ζώου/ αριθμός ζώων νεκρού

ζώου

Ηλικία

Ημ/νία
παραλαβή

Τοποθεσία
που έγινε η
Συμπληρώνετ περισυλλογή
αι εφόσον
(Θέση,
γίνει
περισυλλογή Κοινότητα,
Δήμος)

Ημ/νία
δειγματοληψίας
για ΜΣΕ

Συνολικ
Είδος
τροφίμου ό
Βάρος
(kg)

Συμπληρώνεται
εφόσον γίνει
περισυλλογή
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Υπόδειγμα 2. Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων (Συμπληρώνεται ανάλογα τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1)
ΒΟΟΕΙΔΗ

1

Αριθμός νεκρών
ζώων που
περισυλλέχθηκαν

2

Αριθμός
κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων /
Αριθμός
επιχειρήσεων
Τροφίμων Ζ.ΥΠ

3

Βάρος (kg)
ζώων/κατασχεθέντων
προϊόντων που
περισυλλέχθηκαν

4

5

6

ΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΙΓΕΣ

ΧΟΙΡΟΙ

ΠΤΗΝΑ

ΛΟΙΠΑ
ΖΩΑ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΓΗΣΑΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βάρος (kg)
ζώων/κατασχεθέντων
προϊόντων που
διαχειρίστηκε η
μονάδα διαχείρισης
Μέθοδος διαχείρισης
που χρησιμοποιήθηκε
Υποδείξεις/συστάσεις
Αρμόδιων
Κτηνιατρικών Αρχών
κατά τη διάρκεια του
παρελθόντος
τριμήνου και μέτρα
συμμόρφωσης που
τυχόν ελήφθησαν.
Προβλήματα που
διαπιστώθηκαν (σε
ελεύθερο κείμενο)
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Υπόδειγμα 3. Εμπορικό έγγραφο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Για τη μεταφορά, εντός της Ελλάδας, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1069/2009.
Το εμπορικό έγγραφο συμπληρώνεται πλήρως από τον αποστολέα και συνοδεύει το φορτίο από τον τόπο φόρτωσης μέχρι
τον τόπο προορισμού.

Στοιχεία της αποστολής
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Όνομα/επωνυμία
Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
Όνομα/επωνυμία
Αριθμός έγκρισης
Διεύθυνση
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Όνομα/επωνυμία
Αριθμός έγκρισης
οχήματος
Διεύθυνση
ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Επωνυμία
εγκατάστασης

Επωνυμία εγκατάστασης

Αρ.έγκρισης

Αρ.έγκρισης

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Ημερομηνία/ώρα

Ημερομηνία/ώρα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Κατηγορία υλικών (1, 2 )
Είδος ζώου /Αριθμός ζώων

Βοοειδή
Πτηνά

Κωδικός αριθμός ενωτίων

Αιγοειδή
Λοιπά ζώα

Προβατοειδη

Χοιρινά

Κατασχεθέντα υλικά

Ποσότητα (βάρος σε κιλά)

Βοοειδή

Αιγοειδή

Πτηνά

Λοιπά ζώα

Προβατοειδή

Χοιρινά

Κατασχεθέντα υλικά

kg
Είδος επεξεργασίας

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Αποτέφρωση

Μεταποίηση

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι :
α) τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή
β) έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση
των ΖΥΠ από παθογόνους παράγοντες και η διασταυρούμενη επιμόλυνση
των διαφόρων κατηγοριών

Υπογραφή Αποστολέα (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία)
Η υπογραφή πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από των τυπογραφικών στοιχείων.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι :
α) το όχημα είναι εγκεκριμένο για τη μεταφορά
ΖΥΠ αυτής της κατηγορίας
β) το φορτίο μεταφέρεται στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και
άμεσα σε εγκεκριμένο/καταχωρημένο τόπο προορισμού
γ) το όχημα ή οι περιέκτες φέρουν εμφανώς και ευκρινώς την κατάλληλη
σήμανση κατά περίπτωση σύμφωνα με το Παρ. VIII, Κεφ.ΙΙ
Καν.142/2011
δ) το όχημα και οι περιέκτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται από
εκτροφή σε εκτροφή και μετά την εκφόρτωση

Υπογραφή Μεταφορέα (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία)
Η υπογραφή πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από των τυπογραφικών στοιχείων.

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι :
α) παρέλαβα το ανωτέρω φορτίο
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
β) το όχημα και οι περιέκτες καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν μετά την
εκφόρτωση
Υπογραφή Παραλήπτη (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία)
Η υπογραφή πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από των τυπογραφικών στοιχείων.

Το εμπορικό έγγραφο συμπληρώνεται από τον αποστολέα και αρχικά συνυπογράφεται από τον αποστολέα και μεταφορέα.
Το πρωτότυπο συνοδεύει το φορτίο από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο προορισμού, όπου υπογράφεται από τον
παραλήπτη και φυλάσσεται στο αρχείο του, ενημερώνοντας σχετικά τον αποστολέα. Το εμπορικό έγγραφο εκδίδεται σε
τουλάχιστον 3 αντίγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα 1
Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του Έργου των Περιφερειακών Ενοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρ.πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προς : Επιτροπή Συντονισμού και

∆/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

&

Π.Ε. ……………………………..
Κοιν. : 1.Φορέας υλοποίησης του προγράμματος

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έδρες τους

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Επιτροπής Παρακολούθησης
……………………………………………

και

Πιστοποίησης

καλής

Εκτέλεσης

του

Έργου

για

την

Π.Ε

«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων » στην Περιφέρεια ΠΔΜ,
ΠΕ …………
(Διακήρυξη …….)
Οι κάτωθι υπογράφοντες :
1 ………………………………………….
2 ………………………………………….
3 …………………………………………..
που αποτελούν την τριμελή επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης καλής Εκτέλεσης του Έργου για την Π.Ε
……………….., η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. ……….. Απόφαση του Περιφερειάρχη ……………., συνεδρίασε
μετά από πρόσκληση του προέδρου σήμερα ………….., ημέρα ………. και ώρα ……. π.µ., στο γραφείο ………. και αφού
εξέτασε ενδελεχώς την πορεία υλοποίησης του έργου και τα υποβληθέντα από τον φορέα υλοποίησης του
προγράμματος έγγραφα τεκμηρίωσης και τα παραδοτέα της σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από ……. έως
………...
Διαπίστωσε ότι
τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα παραδοτέα του έργου που κατατέθηκαν για το 1ο /2ο /3ο /4ο τρίμηνο ………, από
τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος «…………», είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και την
υπογραφείσα Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα :
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αριθμός «νεκρών παραγωγικών ζώων, και λοιπών νεκρών ζώων » που περισυλλέχθηκαν ανά
είδος ζώου και «κατασχεθέντων προϊόντων»
2. Αριθμός εκμεταλλεύσεων ανά είδος ζώου/Αριθμός επιχειρήσεων τροφίμων Ζ.ΥΠ
3. Συνολικό βάρος «νεκρών παραγωγικών ζώων και λοιπόν νεκρών ζώων» και κατασχεθέντων
προϊόντων που περισυλλέχθηκαν, το οποίο αποδεικνύεται από τα σχετικά ζυγολόγια που
υποβλήθηκαν.
4. Συνολικό βάρος ανά είδος «νεκρών παραγωγικών ζώων και λοιπών νεκρών ζώων » και
κατασχεθέντων προϊόντων που διαχειρίστηκε η μονάδα διαχείρισης, το οποίο αποδεικνύεται από
τα σχετικά ζυγολόγια που υποβλήθηκαν

Β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
α)Πίνακας καταγραφής εισερχομένων κλήσεων και περισυλλογής (Υπόδειγμα 1).
β) Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (Υπόδειγμα 2).
γ) Αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (Υπόδειγμα 3)
δ) Πρωτότυπα των ζυγολογίων.
ε) Πρακτικά Διαχείρισης από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης.
στ) Αντίγραφα Διαβατηρίων(βοοειδή).
ζ) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης(αιγοπρόβατα).
η) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα» κριθήκαν
ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τρόφιμα ή προϊόντα και η παραπέρα διατήρησή
τους θέτει κινδύνους για το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία
Γ. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
α)Υποδείξεις/συστάσεις αρμοδίων αρχών/Επιτροπών κατά τη διάρκεια του προηγουμένων μηνών
και μέτρα συμμόρφωσης που τυχόν ελήφθησαν
Δ. Επιλέξιμα κιλά προς πληρωμή
Αριθμητικώς
Ολογράφως

Η υλοποίηση του έργου για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα έγινε/δεν έγινε σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην
διακήρυξη και την υπογραφείσα σύμβαση.
Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Το παρόν πρακτικό παραλαβής συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα µέλη της
επιτροπής και αποστέλλεται στην «Επιτροπή Συντονισμού Παραλαβής του έργου » της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και κοινοποιείται στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Όλα τα παραδοτέα βρίσκονται στην
κατοχή μας για οποιοδήποτε έλεγχο.

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα 2
Πρακτικού της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου της Περιφέρειας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρ.πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προς : Οικονομική υπηρεσία ΠΔΜ

∆/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

&

Κοιν. :

1. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος
2. Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων του ΥΠΑΑΤ

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Της «Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου» των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενά, Καστοριά,
Κοζάνης, Φλώρινας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ……………………………………………
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών παραγωγικών
προϊόντων» στην Περιφέρεια ΠΔΜ

ζώων και κατασχεθέντων

(Διακήρυξη …)
Οι κάτωθι υπογράφοντες :
1 ………………………………………….
2 ………………………………………….
3 …………………………………………..
που αποτελούν την τριμελή επιτροπή Παραλαβής του Έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας .., η οποία
συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. ……….. Απόφαση του Περιφερειάρχη ……………., συνεδρίασε μετά από πρόσκληση
του προέδρου σήμερα ………….., ημέρα ………. και ώρα ……. π.µ., στο γραφείο ………. και αφού εξέτασε ενδελεχώς την
πορεία υλοποίησης του έργου και τα υποβληθέντα πρακτικά Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των Περιφεριακων
ενοτήτων ,
1. Το υπ αριθμ
2. Το υπ αριθμ
3. Το υπ αριθμ
4. Το υπ αριθμ
Διαπίστωσε ότι

………. Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης της ΠΕ Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από ……. έως …
………. Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης της ΠΕ Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από ……. έως …
………. Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης της ΠΕ Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από ……. έως …
………. Πιστοποίησης καλής εκτέλεσης της ΠΕ Φλώρινας για το χρονικό διάστημα από ……. έως …

Α. το εργο πραγματοποηθηκε σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη και την υπογραφείσα σύμβαση.

Β. Επιλέξιμα κιλά προς προς πληρωμή
Αριθμητικώς

Σελίδα 88

Ολογράφως
Γ. Συνολικό ποσό πληρωμής
Αριθμητικώς
Ολογράφως

Η υλοποίηση του έργου για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα έγινε/δεν έγινε σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην
διακήρυξη και την υπογραφείσα σύμβαση.
Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Το παρόν πρακτικό παραλαβής συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα µέλη της
επιτροπής και αποστέλλεται στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κοινοποιείται
στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
Όλα τα παραδοτέα βρίσκονται στην κατοχή των Επιτροπών των Περιφερειακών Ενοτήτων για οποιοδήποτε έλεγχο.

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
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