
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Γαλάτσι, 18-4-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 12339 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 

Ταχ. Κώδικας: 11146 

Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 

Τηλέφωνο : 213 2055315, 70 

Ηλεκτρονικό Ταχ. @: dimouleas@galatsi.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
& ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 2019-2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 36.290,00 € 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-

μερα. 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-

μερα. 

4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-

πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές 

ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντ-

ρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

11. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

12. Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
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βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω-

παϊκού 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». 

13. Του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-

νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτο-

γράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.». 

14. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

15. Της με αριθ. 57654/22-5-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1781/23-5-2017 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

16. 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. 

Β. Τα παρακάτω έγγραφα: 

1) Την υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής). 

2) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 8463/22-3-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004682129) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής). 

3) Την με ΑΑΥ 470/27-3-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΠΓΙΩ9Λ-82Φ & ΑΔΑΜ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ: 19REQ004692148). 

4) Την υπ’ αριθ. 75/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΔΕΩ9Λ-2ΞΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

της υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) και 

τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των 

υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου ετών 

2019-2020. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής και προ-

σωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου ετών 2019-2020, με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Διακήρυξης – Προϋπολογισμός Δαπάνης – Χρηματοδότηση – Κριτήριο Ανάθεσης 

1.1. Αντικείμενο Διακήρυξης. Αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης είναι η περισυλλογή αδέσποτων 

ζώων και η θεραπεία τους, καθώς και η φιλοξενία αδέσποτων ζώων για παρακολούθηση της συμπεριφο-

ράς τους (π.χ. επιθετικά) μέχρι την υιοθεσία τους ή επανένταξή τους. Επιπλέον, προβλέπεται η διαχείριση 

εκτάκτων περιστατικών και η φιλοξενία ζώων σε ειδικές περιπτώσεις (εισαγγελικές παραγγελίες, φιλοξε-

νία ζώων κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, κλπ.).  

1.2. Κωδικός NUTS: EL303 (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ). 

1.3. Οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) των προς ανάθεση υπηρεσιών, 

με βάση το αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα, είναι: 85200000-1 (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) 
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& 85210000-3 (Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων Ζώων). 

1.4. Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση των 

ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, ανέρχε-

ται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 

(44.999,60 €). Αναλυτικότερα, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

α) για το Οικ. Έτος 2019, η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (23.999,60 €) & 

β) για το Οικ. Έτος 2020, η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (21.000,00 €). 

Η ενδεικτική δαπάνη για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  σε €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
Κτηνιατρικός έλεγχος για υποχρεωτικές υπηρεσίες σύμφωνα 
με τον νόμο 3170/2003 &  4039/2012 

      

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου 70 10 350 

2 Στείρωση  αρσενικού  σκύλου 50 8 400 

3 Στείρωση θηλυκής γάτας   50 100 5000 

4 Στείρωση αρσενικής γάτας   40 50 2000 

5 Εμβόλιο   15 200 3000 

6 Αποπαρασίτωση   10 200 2000 

7 Αποπαρασιτικο κολάρο   5 200 1000 

8 Ηλεκτρονική σήμανση   20 200 4000 

9 Γενική εξέταση αίματος πριν τη στείρωση   5 30 150 

10 Παραμονή 7 ημερών σκύλου   35 15 525 

11 Ημερήσια παραμονή γάτας   5 185 925 

12 Σήμανση με περιλαίμιο- μεταλλική κονκάρδα   5 20 100 

 
Λοιπές προαιρετικές υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης        0 

13 Εξέταση καλαζάρ    15 15 225 

14 Εξέταση FIV-FELV   15 4 60 

15 Εξέταση νόσος του Καρέ   40 4 160 

16 Ευθανασία και αποτέφρωση (εάν κριθεί απαραίτητο)   30 10 300 

17 Φαρμακοθεραπεία αφροδισίου νοσήματος με παραμονή   100 4 400 

18 Παραμονή & παρακολούθηση λυσσίποπτου ζώου    90 8 720 

19 Θεραπεία ψώρας   100 2 200 

20 Θεραπεία ερλιχίωσης   100 10 1000 

21 Θεραπεία καλαζάρ   120 5 600 

22 Κάθε επιπλέον μέρα πέρα των 7 ημ. παραμονής & θεραπείας 6 30 180 

23 Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 15 ημερών   100 20 2000 

24 Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 30 ημερών   200 4 800 

25 Ακτινογραφία   5 60 300 

26 Ακτινογραφία με βάριο   10 10 100 

27 Βιοχημικές εξετάσεις (ανά παράμετρο) 5 30 150 

28 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις   50 5 250 

29 Γαστροσκόπηση   50 4 200 

30 Χειρουργείο όγκου   30 4 120 

31 Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)   30 2 60 

32 Εξέταση ερλιχίωσης   10 10 100 

33 Υπέρηχος 30 8 240 

ΣΥΝΟΛΟ  Α1 (χωρίς Φ.Π.Α.) 27.615,00 
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Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ     

34 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά σκύλο   5 10 50 

35 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά γάτα   5 75 375 

 ΣΥΝΟΛΟ Α2 (χωρίς Φ.Π.Α.)  425,00 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ (Α) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 28.040,00 

 
ΦΠΑ (Α) 24% 6.729,60 

 
ΣΥΝΟΛΟ (Α) ΜΕ Φ.Π.Α. 34.769,60 

      Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
   36 Μηναία παραμονή σκύλου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 150,00 55 8.250,00 

 
ΦΠΑ (Β) 24%  1.980,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΜΕ Φ.Π.Α. 10.230,00 

1.5. Χρηματοδότηση. Η δαπάνη για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα βαρύνει τους προϋπολογισ-

μούς των Οικονομικών Ετών 2019 & 2020 και πιο συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 15.6495.0006 αυτών. 

1.6. Κριτήριο Ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι η χαμηλότερη τι-

μή προσφοράς για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα απορριφθούν ως απαράδεκτες προσφο-

ρές που αφορούν επιμέρους ομάδες (Α ή Β) ή υποομάδες (Α1 ή Α2) ή παρεχόμενες υπηρεσίες των ομά-

δων ή υποομάδων αυτών. 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελούν: 

1. η παρούσα Διακήρυξη, 

2. η υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του μειοδότη & 

4. η προσφορά (Τεχνική & Οικονομική) του μειοδότη. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 6 Μαΐου 2019 (6-5-2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνει αποδεκτή καμία 

προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα καθο-

ριστεί από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδοποιηθούν 

προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρεθούν κατά το 

άνοιγμα και την αξιολόγηση αυτών. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί των όρων 

διακήρυξης 

4.1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση 

του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή από: 

 την ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον δικτυακό τόπο: www.galatsi.gov.gr & 

 το portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο διαδικτυα-

κό τόπο: www.eprocurement.gov.gr. 

4.2. Μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους): 

α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλέφωνα 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα 

http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για θέματα που αφορούν τη Μελέτη στο τηλέφω-

νο 2102222011 (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας – Τμήμα Υγείας & Υγιεινής – κα. Μαύρα Χατζηδη-

μητρίου – ky@galatsi.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

4.3. Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 

υποβάλλονται, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών. 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 πληροφο-

ριών 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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν 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. 

4.4. O Δήμος Γαλατσίου διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 

προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του 

λόγου στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.  

 

Άρθρο 5ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

5.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές και οικο-

νομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

5.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

5.3. Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις αιτήσεις συμμετοχής και προσφορές πρέπει υποχρε-

ωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή 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 έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρή-

σεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

mailto:promithies@galatsi.gr
mailto:ky@galatsi.gr
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εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκ-

δότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερο-

μηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έρ-

γου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνι-

κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπ-

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την «καταληκτική ημερο-

μηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύη-

σης, 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 απευθύνε-

ται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Ενώσεις Προσώπων – Γενικοί όροι συμμετοχής 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: 

(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

(β) Τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

(δ) Οι συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να καταθέσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους που να 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή 

να καταθέσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

7.2. Ενώσεις Προσώπων 

Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλω-

ση ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, με 

σκοπό την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

7.3. Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο δια-

γωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν με περισσότερες της μιας προσφορές. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγω-

νισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
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προσφοράς. 

 

Άρθρο 8ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισ-

σότεροι λόγοι από τους ακόλουθους: 

8.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/ 

841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβου-

λίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-

φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνερ-

γεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

τές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή-

ματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

κρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπ-

τικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγ-

χου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφο-

ρά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

8.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών 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 νομοθε-

σία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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 ασφά-

λιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-

βάλλοντας 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. 

8.3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-

σεις 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 προκύπ-

τουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθε-

σίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

8.4. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώ-

σεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομο-

θεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκ-

καθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικο-

νομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγω-

νισμού, 

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 των οικονομικών φο-

ρέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με ανα-
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θέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγε-

λία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-

φοριών 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 δικαι-

ολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέ-

μιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληρο-

φορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλο-

γή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. 

8.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις πα-

ραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φο-

ρέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμε-

νες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

8.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνα-

ψης 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.  

8.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγού-

μενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε 

άρθρο 12.3. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη) της παρούσης Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 9ο 

Περιεχόμενο προσφορών 

9.1. Ο φάκελος προσφοράς των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» & 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

9.2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

1) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 10 της παρούσας, 

2) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 6/2019 
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Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), 

3) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνει ότι το κτηνιατρείο απέχει το πολύ 20 χλμ. από το Γαλάτσι, και το 

όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει με άμεση ανταπόκριση το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση για 

τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες) για περισυλλογή και περίθαλψη ζώων, όποτε αυτά 

συμβούν, με άμεση ανταπόκριση του οχήματος το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση, 

4) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα εμφαίνουσα την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει και θα 

εφαρμόσει (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.) και θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη 

υποστήριξη του κτηνιατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των 

κτηνιατρικών πράξεων. Συγκεκριμένα, στο προσωπικό θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ο κτηνίατρος και 

δύο φροντιστές και στον εξοπλισμό αναισθητική μηχανή, διαθερμία, μόνιτορ παρακολούθησης, κλίβανος 

αποστείρωσης, καρδιογράφος, 

5) Πτυχίο κτηνιατρικής Σχολής, 

6) Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ, 

7) Άδεια κτηνιατρείου (με την έδρα του), 

8) Τριετή εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων για την προστασία των αδέσποτων ζώων (αντίγραφα συμβά-

σεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), 

9) την άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλότητα του 

από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής & 

10) την άδεια ενδιαιτήματος ζώων ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία αυτός να δηλώνει 

ότι θα συνεργασθεί με νόμιμα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά (συμφωνητικό συνεργασίας, άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος κλπ.), 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμε-

τοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

9.3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & 

Υγιεινής), περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην μελέτη και αποδεικνύουν αυτήν ως προς τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής. Οι τεχνικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016. 

9.4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι οικονομικές 

προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/16. 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, στο Παράρτημα της Διακήρυξης υπάρχει προτεινόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν. 

 

Άρθρο 10ο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό εγκρίθηκε με 

την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698/16. 

11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέ-

σεις, ήτοι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέ-

ροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 3, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρί-

ζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

ένα τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ). 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανό-

τητες ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ Γ), δε-

όντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πλη-

ροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότη-

τες των οποίων στηρίζεται. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότη-

τες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το έντυπο και τις 

οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του ΤΕΥΔ, όπως αυτό δίνεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής των προσφορών. 

Το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, μπορεί να υποβληθεί με μόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσης για το σύνολο των φυσι-

κών 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 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 πρό-

σωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

11.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, είτε (α) με κατάθε-

σή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή 

προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου. Σε περίπτω-

ση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφό-

σον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αρ-

γότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Ο 

Δήμος Γαλατσίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλ-

λονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

11.2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποί-

ου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
Προσφορά τ…… ………………………………………………………………………………… (επωνυμία προσφέροντος) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

& ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 2019-2020 
Αριθ. Διακήρυξης: 12339/18-4-2019 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 6-5-2019 και ώρα 15:00. 
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11.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζό-

μενα στο άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσης, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 της παρούσης. Αν τα τεχνι-

κά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 

και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 της παρούσης.  

Οι τρεις, ως άνω, ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

11.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομη-

νία υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Δια-

γωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης διακήρυξης. 

11.5. Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Για τις προσφορές αυτές, η Επιτροπή Διαγωνισμού ση-

μειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 

της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

11.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 

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

11.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξου-

σιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετο-

χής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και 

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

11.8. Εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέ-

τουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης/αξιολόγησης – Κατακύρωση 

12.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους κατατεθέντες για τον παρόντα Διαγωνισμό 

φακέλους προσφορών, ενημερώνει τους προσφέροντες εγκαίρως και προσηκόντως για την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έτσι ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να παρευ-

ρίσκονται κατά την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξου-

σιοδοτημένων εκπροσώπων τους, προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατατεθέντων 

προσφορών. Οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

γ) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισ-

μού και την ανάθεση της σύμβασης. 

12.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 
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α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι ξεχωριστοί φάκελοι που 

ευρέθησαν εντός αυτού (φάκελος δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς). 

β) η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφει 

ανά φύλο όλα τα δικαιολογητικά που ευρέθησαν εντός αυτού. Στη συνέχεια και εφόσον αυτό κριθεί δυ-

νατό από τα μέλη της, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφο-

ρές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

γ) στην ίδια συνεδρίαση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαι-

ολογητικών αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που τα δικαιολογητι-

κά τους κρίθηκαν επαρκή και αφού τις αξιολογήσει καταχωρεί στο ίδιο πιο πάνω πρακτικό τα αποτελέσ-

ματα του ελέγχου αυτού. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κρίνουν ότι δεν είναι 

εφικτή η αποσφράγιση και αξιολόγηση, στην ίδια συνεδρίαση, των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, 

διακόπτουν τη συνεδρίαση και ενημερώνουν τους υποψηφίους ότι οι τεχνικές τους προσφορές θα απο-

σφραγισθούν και αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση, για το χρόνο και τον τόπο της οποίας θα ενημε-

ρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως. 

δ) τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση και των τεχνικών προσφο-

ρών, καταχωρούν στο Πρακτικό τους τα ευρήματά τους και, στην ίδια ή άλλη συνεδρίαση, προχωρούν 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα δικαιο-

λογητικά και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν επαρκή σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τη συνημ-

μένη σ’ αυτήν Τεχνική Έκθεση. 

Σε περίπτωση που η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνει σε άλλη συνεδρία-

ση, ενημερώνονται προς τούτο οι υποψήφιοι, οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφρα-

γίζονται αλλά τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί στην ορισθείσα από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού επόμενη συνεδρίασή της. 

Το Πρακτικό (ή τα πρακτικά) της Επιτροπής Διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της και διαβιβάζεται 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί και να αναδειχθεί ο προσωρινός μειο-

δότης. 

ε) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέ-

τουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβα-

λαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Οικονομική Επι-

τροπή) και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

12.3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

A. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται παρα-

κάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απουσία λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός 

ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για 

                                                           
1  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 

και γ) τα πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν 
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οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Υπόχρεοι στην προσ-

κόμιση αυτού είναι:  

α) στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα, 

β) στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ομόρρυθμων Εταιρειών και Ετερόρρυθμων Εταιρειών), οι διαχειριστές αυτών & 

γ) στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας 

(Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης), το οποίο οφείλουν να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίω-

ση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι γραμμένες στο ποινικό μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσ-

κομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους 

που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ2 από τα οποία να προκύπτει ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανά-

λογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκα-

θάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 

3) Φορολογική ενημερότητα3: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα4:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές & 

β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα5 από την οποία να προκύπτει ότι δεν 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προ-

στίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομο-
                                                                                                                                                                                                                 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους. 

2  Βλέπε υποσημείωση υπ’ αριθ. 1. 
3  Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη περίπτωση, ήτοι έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

4  Βλέπε υποσημείωση υπ’ αριθ. 3. 
5  Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε από την παρ. 46 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

(Φ.Ε.Κ.-52 Α΄/1-4-2019): «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.».. 
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θεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργη-

θέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοι-

κητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/20166, ήτοι τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νο-

μοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή δι-

εθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

Γ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της δεκαήμερης ως άνω προθεσμίας 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Δ. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ε. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικ-

νύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό-

μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

ΣΤ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαι-

ολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Ζ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

 

Άρθρο 13ο 

Δικαίωμα άσκησης ενστάσεων 

13.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονο-

μικό φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της πρόσκλη-

                                                           
6 Άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4412/2016: «2. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρε-

ώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.» 
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σης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσί-

ευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκ-

τική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

13.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα ορι-

ζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία μπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτω-

ση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περί-

πτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέ-

ρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

13.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβο-

λή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέ-

τουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

13.4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά 

τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

13.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προ-

ηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989. 

Η άσκηση της ένστασης του άρθρου αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημά-

των του παρόντος.  

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάτα-

ξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

Άρθρο 14ο 

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 οποιοδήπο-

τε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερι-

κώς 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. 

 

Άρθρο 15ο 

Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης – Υπογραφή Σύμβασης 

15.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

15.2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκ-

πτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
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στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ-

φορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδι-

κασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 16ο 

Περιεχόμενο Σύμβασης 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 

συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και της προσφοράς 

του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλά-

χιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

 Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

 Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 

 Την συμφωνηθείσα τιμή. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 Τον τρόπο παραλαβής. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 

 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον κ. Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 

των αρμοδίων οργάνων. 

 

Άρθρο 17ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος της σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της 

θα είναι ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 

αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-

λαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 18ο 

Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης – Παράταση ισχύος Σύμβασης 

18.1. Διάρκεια Σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 

της ή μέχρις εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου. 
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18.2. Παράταση ισχύος της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά 

από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, ύστερα 

από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβλη-

θεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υπο-

βληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 19ο 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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 εργατι-

κού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώ-

νεται 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. 

 

Άρθρο 20ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

20.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η 

οποία συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η ορθή εκτέλεση και παραλαβή των υπηρεσιών θα πιστοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

20.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

20.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Άρθρο 21ο 

Παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης 

21.1. Όσον αφορά την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης, η παρακολούθηση και η διοίκηση αυτών 

διενεργείται από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής). Η ανωτέρω Υπηρε-

σία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 

21.2. Η ανωτέρω Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίσει για την παρακολούθηση της ανωτέρω σύμ-

βασης παροχής υπηρεσιών ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περί-

πτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

21.3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμ-

βασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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του επόπτη η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές 

προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 22ο 

Υπεργολαβία 

22.1. 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. 

22.2. 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 οποί-

οι 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. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργο-

λάβο/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. 

22.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί (οι λόγοι αποκλεισμού) περιγράφονται στο άρθρο 8 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 

12.3 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 υποχρεώ-

σεις 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 ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

23.1. Η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης που θα υπογραφεί θα γίνει σταδιακά. 

23.2. Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 20 

της παρούσης Διακήρυξης & 

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία και εφόσον δεν διαπισ-

τωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής). 

23.3. Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου βαρύνεται κάθε φορά με τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρα-

τήσεις. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και θα παρακρατηθούν 

κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

23.4. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμε-
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νη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 24ο  

Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 25ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας (βλέπε επόμενο άρθρο 26ο), κηρύσ-

σεται 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 αναθέτου-

σας 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.  

Σε περίπτωση μη παράδοσης οποιουδήποτε παραδοτέου στον καθορισμένο χρόνο, ο ανάδοχος κηρύσσε-

ται έκπτωτος από τη σύμβαση και υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει λάβει μέχρι 

εκείνη τη χρονική στιγμή. 
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) ημέ-

ρες 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, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 26ο 

Ανωτέρα βία 

(σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέ-

βησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 27ο 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 28ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
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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 ανα-

φέρονται στο άρθρο 8 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 Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 29ο 

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο δίκαιο 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ, αφενός, των Διαγω-

νιζόμενων και αφετέρου του Δήμου, τόσο στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και στο πλαί-

σιο εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί στην περίπτωση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και 

ανακήρυξης του Αναδόχου, κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο 

το ελληνικό. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Άρθρο 30ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 24 (Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών) και 25 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου) της 

παρούσης, 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 στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 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. 

 

Άρθρο 31ο 

Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από 

τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 

ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμο-

διότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών 

Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 13 της παρούσης ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορ-

ρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδια-

φερόμενο Φ50αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
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διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπό-

θεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, 

κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, 

αν το ζητήσει ο ίδιος. 

4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις 

ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα 

από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρό-

κειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το 

ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς 

επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει ανα-

στολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς 

εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει 

νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των 

διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, 

στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί 

κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζή-

τηση της αναίρεσης. 
 

Άρθρο 32ο 

Ισχύς των οικονομικών προσφορών – Δυνατότητα παράτασης ισχύος 

32.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρονική 

διάρκεια ισχύος μικρότερη του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

32.2. Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Δήμος Γαλατσίου 

απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 

τους, αν αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών ότι αποδέχονται την κατά τα ανωτέρω 

παράταση της ισχύος των οικονομικών προσφορών τους, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι, άλλως ότι 

δεν την αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των 

ανωτέρω πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 

Η ανακοίνωση της επιλογής του προσωρινού αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς του, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησής 

του, η κατακύρωση μπορεί να γίνει στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής κ.ο.κ. 

 

Άρθρο 33ο 

Δημοσιότητα 

33.1. Ολόκληρη η Διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και οι Μελέτες θα αναρτηθούν στο portal του Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). Επίσης, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα 

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou). Όσον αφο-

ρά το ΤΕΥΔ, προς διευκόλυνση συμπλήρωσής του από τους υποψηφίους, θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou




23 
 

μορφή (.doc) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gov.gr). 

33.2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τύπο και δη σε μία (1) εβδομαδιαία τοπι-

κή εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), το οποίο διατηρείται 

σε ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 377 § 1 περ. (82) και 379 § 12 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

33.3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και παρακρατούνται 

κατά την πρώτη πληρωμή του (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄/68), η 

οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄/163)). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 
 
 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.galatsi.gov.gr/
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΘΕΜΑ: «: «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

(Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ……………………………………………………………………………………………………………………….., 

έδρα ………………………..........................................., οδός .....……………………………………………………, αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………………………………, fax ………………………………………, e-mail ……………………@........................ 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ανά 

Μονάδα σε €  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) σε € 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κτηνιατρικός έλεγχος για υποχρεωτικές υπηρεσίες 
σύμφωνα με τον νόμο 4039/2012 και 4235/2014 

      

Στείρωση θηλυκού σκύλου  10  

Στείρωση  αρσενικού  σκύλου  8  

Στείρωση θηλυκής γάτας  100  

Στείρωση αρσενικής γάτας  50  

Εμβόλιο  200  

Αποπαρασίτωση  200  

Αποπαρασιτικο κολάρο  200  

Ηλεκτρονική σήμανση  200  

Γενική εξέταση αίματος πριν τη στείρωση  30  

Παραμονή 7 ημερών σκύλου  15  

Ημερήσια παραμονή γάτας  185  

Σήμανση με περιλαίμιο – μεταλλική κονκάρδα  20  

Λοιπές προαιρετικές υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης  
 

 

Εξέταση καλαζάρ   15  

Εξέταση FIV-FELV    4  

Εξέταση νόσος του Καρέ    4  

Ευθανασία και αποτέφρωση ( εάν κριθεί απαραίτητο )    10  

Φαρμακοθεραπεία αφροδισίου νοσήματος με παραμονή    4  

Παραμονή & παρακολούθηση λυσσίποπτου ζώου     8  

Θεραπεία ψώρας    2  

Θεραπεία ερλιχίωσης    10  

Θεραπεία καλαζάρ    5  

Κάθε επιπλέον μέρα πέρα των 7 ημ. παραμονής & 
θεραπείας    30  

Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 15 ημερών    20  

Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 30 ημερών    4  

Ακτινογραφία    60  

Ακτινογραφία με βάριο    10  

Βιοχημικές εξετάσεις (ανά παράμετρο)  30  

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις    5  

Γαστροσκόπηση    4  

Χειρουργείο όγκου    4  

Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)    2  

Εξέταση ερλιχίωσης    10  

Υπέρηχος  8  

ΣΥΝΟΛΟ Α1 (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   
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Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ  

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ανά 

Μονάδα σε €  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) σε € 

Περισυλλογή – Μεταφορά ανά σκύλο    10  

Περισυλλογή – Μεταφορά ανά γάτα    75  

ΣΥΝΟΛΟ Α2 (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   

  

ΣΥΝΟΛΟ Α1 + Α2 (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)    

Φ.Π.Α. (Α1 + Α2) 24% (σε €)   

Γενικό Σύνολο Α (σε € με Φ.Π.Α.)  

 
     Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

   

ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΙΜΗ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ανά 

Μονάδα σε €  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) σε € 

Μηναία παραμονή σκύλου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους  55  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)    

Γενικό Σύνολο Β (σε € με Φ.Π.Α.)  

 

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)    

Φ.Π.Α. (Α + Β) 24% (σε €)   

  

Τελικό Σύνολο Προσφοράς (σε € με Φ.Π.Α.)  
 

 
………………………………, …..…/….…/2019 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας. 
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.999,60 € 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   6  / 2019 

 
Κ.Α.: 15.6495.0006 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η περισυλλογή αδέσποτων ζώων και η θεραπεία τους, καθώς και η φιλοξε-

νία αδέσποτων ζώων για παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους (πχ. επιθετικά), μέχρι την υιοθεσία τους ή 

επανένταξή τους. Επιπλέον, προβλέπεται η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και η φιλοξενία ζώων, σε ειδι-

κές περιπτώσεις (εισαγγελικές παραγγελίες, φιλοξενία ζώων κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, κλπ.). Ο 

προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ εννιακοσίων ε-

νενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (44.999,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων οι είκοσι 

τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (23.999,60€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. αφορούν το έτος 2019 και οι εικοσιένα χιλιάδες ευρώ (21.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

αφορούν το έτος 2020. Για την περισυλλογή και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, στη τιμή της εργασίας πε-

ριλαμβάνεται και η μεταφορά των ζώων. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα είναι έως και ένα έτος από την 

υπογραφή της σύμβαση, μέχρι την έλευση του οικονομικού αντικειμένου.  

 

Βάσει του άρθρου 94. Παρ. 2 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και 

τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αρμοδιότητα η οποία, σύμφωνα με  το Άρθρο 46 του 

Ν.4235/2014 και του Ν.4039/2012, μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωι-

κές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει 

τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.  

 

Ο Δήμος δεν διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (μέσα μεταφοράς ζώων, κτηνιατρείο, καταφύγιο 

κλπ.) ούτε προσωπικό (κτηνίατρο, ειδικευμένο προσωπικό για την αιχμαλωσία ζώων). Για αυτό το λόγο, κρί-

νει σκόπιμη την ανάθεση της εργασίας περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε φιλοζωικό σωμα-

τείο ή ένωση, σύμφωνα και με τα παραπάνω ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ταυτοποίηση, περίθαλψη 

και τον τακτικό εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. Το 

φιλοζωικό σωματείο/ένωση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία.   
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Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης αδέσποτων ζώων σε συγκεκριμένες περιοχές και την δημιουργίας αγέλης, στα 

πλαίσια της διαχείρισης των ζώων, ο Δήμος κρίνει σκόπιμη την προσωρινή φιλοξενία μικρού αριθμού αδέ-

σποτων ζώων σε χώρο φιλοξενίας (με νόμιμη άδεια) για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους και την 

προώθησή τους προς υιοθεσία ή την επανένταξή τους.  

 

Οι ποσότητες των ζώων μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ οι εργασίες 

θα γίνονται σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. Το ύψος της αμοιβής του 

παρέχοντος την εργασία, θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τι-

μή που αναφέρεται στην υποβληθείσα προσφορά του η οποία θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης.      

 

Λόγω της διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών, θα πρέπει το κτηνιατρείο να απέχει το πολύ 20 χλμ από το Γα-

λάτσι, και το όχημα μεταφοράς να μπορεί να συνδράμει με  άμεση ανταπόκριση το πολύ σε μία ώρα από την 

ειδοποίηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες).   

 

Επίσης, για τη σωστή διαχείριση κρίνεται απαραίτητο ο ανάδοχος είτε να διαθέτει είτε να συνεργάζεται με 

νόμιμα αδειοδοτημένο ενδιαίτημα ζώων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμφωνητικό συ-

νεργασίας, άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος κλπ.).  

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης προμη-

θειών, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.  

 

         ΓΑΛΑΤΣΙ, 20/3/ 2019 

 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΜΑΥΡΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.999,60 € 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   6  / 2019 
 
Κ.Α.: 15.6495.0006 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

  
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά α) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από τους  κοινόχρη-
στους χώρους του Δήμου και περίθαλψη αυτών, και β) την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων σκύλων σε χώρο 
φιλοξενίας μέχρι την επανένταξή τους ή την υιοθεσία τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Ο.Τ.Α. 
     Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6495.0006 με το ποσό 23.999,60 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ανάλογα την εργασία, καθώς 
και το υπόλοιπο ποσό 21.000 € από τον προϋπολογισμό του 2020.  
     Χρονική περίοδος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα έτος ή μέχρι 
τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 
Επιπλέον γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 46, του Ν. 4235/2014 και το Ν.4039/2012 για τη διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Προϋπολογισμός 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
Επιπλέον, μαζί με την Τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:  

11) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 6/2019 Με-
λέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), 

12) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνει ότι το κτηνιατρείο απέχει το πολύ 20 χλμ. από το Γαλάτσι, και το 
όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει με άμεση ανταπόκριση το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποί-
ηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες) για περισυλλογή και περίθαλψη ζώων, όποτε αυ-
τά συμβούν, με άμεση ανταπόκριση του οχήματος το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση, 

13) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα εμφαίνουσα την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει και 
θα εφαρμόσει (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. και θα του εξασφαλίζει συνεχώς την 
απόλυτη υποστήριξη του κτηνιατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κά-
λυψη των κτηνιατρικών πράξεων. Συγκεκριμένα, στο προσωπικό θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ο 
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κτηνίατρος και δύο φροντιστές και στον εξοπλισμό αναισθητική μηχανή, διαθερμία, μόνιτορ παρακολού-
θησης, κλίβανος αποστείρωσης, καρδιογράφος, 

14) Πτυχίο κτηνιατρικής Σχολής, 

15) Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ, 

16) Άδεια κτηνιατρείου (με την έδρα του), 

17) Τριετή εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων για την προστασία των αδέσποτων ζώων (αντίγραφα 
συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), 

18) Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλόλητα του από τη 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής & 

19) Άδεια ενδιαιτήματος ζώων ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία αυτός να δηλώνει ότι θα 
συνεργασθεί με νόμιμα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(συμφωνητικό συνεργασίας, άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος κλπ.), 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται 
η ανακοίνωση, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχος της σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα 
είναι ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 
αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εργα-
σίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών , την έκδοση εντάλματος 
από την υπηρεσία και την έγκριση της Επιτροπής  Παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

  
Οι εργασίες θα γίνονται σταδιακά και για ένα έτος, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή έως το πέρας του οικο-
νομικού αντικειμένου.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, σε 
σχέση με την προς εκτέλεση υπηρεσία, θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομο-
θεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Ο μειοδότης θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις .  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγείας και είναι υπεύθυνος για κάθε ζη-
μιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα δική του. Οι εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα οχήματα 
πρέπει να έχουν τις νόμιμες άδειες. 
 
Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε ζημιά προς τρίτους που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής.  
 
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεων 
εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  
 
 
 
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
ΜΑΥΡΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.999,60 € 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   6  / 2019 
Κ.Α.: 15.6495.0006 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

      

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  
σε €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
Κτηνιατρικός έλεγχος για υποχρεωτικές υπηρεσίες 

δύμφωνα με τον νόμο 3170/2003 &  4039/2012 
      

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου 70 10 350 

2 Στείρωση  αρσενικού  σκύλου 50 8 400 

3 Στείρωση θηλυκής γάτας   50 100 5000 

4 Στείρωση αρσενικής γάτας   40 50 2000 

5 Εμβόλιο   15 200 3000 

6 Αποπαρασίτωση   10 200 2000 

7 Αποπαρασιτικο κολάρο   5 200 1000 

8 Ηλεκτρονική σήμανση   20 200 4000 

9 Γενική εξέταση αίματος πριν τη στείρωση   5 30 150 

10 Παραμονή 7 ημερών σκύλου   35 15 525 

11 Ημερήσια παραμονή γάτας   5 185 925 

12 Σήμανση με περιλαίμιο- μεταλλική κονκάρδα   5 20 100 

  Λοιπές προαιρετικές υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης        0 

13 Εξέταση καλαζάρ    15 15 225 

14 Εξέταση FIV-FELV   15 4 60 

15 Εξέταση νόσος του Καρέ   40 4 160 

16 Ευθανασία και αποτέφρωση ( εάν κριθεί απαραιτητο )   30 10 300 

17 Φαρμακοθεραπία αφροδισίου νοσήματος με παραμονή   100 4 400 

18 Παραμονή & παρακολουθηση λυσσίποπτου ζώου    90 8 720 

19 Θεραπεία ψώρας   100 2 200 

20 Θεραπεία ερλιχίωσης   100 10 1000 

21 Θεραπεία καλαζάρ   120 5 600 

22 
Κάθε επιπλέον μερα πέρα των 7 
ημ.παραμονής&θεραπειας   6 30 180 

23 Ορδοπεδικα χειρουργεια με παραμονή έως 15 ημερών   100 20 2000 

24 Ορδοπεδικα χειρουργεια με παραμονή έως 30 ημερών   200 4 800 

25 Ακτινογραφία   5 60 300 

26 Ακτινογραφία με βάριο   10 10 100 

27 Βιοχημικές εξετάσεις ( ανα παραμετρο) 5 30 150 

28 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις   50 5 250 

29 Γαστροσκόπηση   50 4 200 

30 Χειρουργείο όγκου   30 4 120 





 

35 

31 Ωταιμάτωμα (χειρουργειο)   30 2 60 

32 Εξέταση ερλιχίωσης   10 10 100 

33 Υπέρηχος 30 8 240 

  ΣΥΝΟΛΟ     27.615,00 

Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ     

34 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά σκύλο   5 10 50 

35 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά γάτα   5 75 375 

  ΣΥΝΟΛΟ     425,00 

  

 
ΥΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       28.040,00 

 
ΦΠΑ 24%        6.729,60 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α       34.769,60 

      Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
   36 Μηναία παραμονή σκύλου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 150,00 55 8.250,00 

 
ΦΠΑ 24%        1.980,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ Β       10.230,00 

  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)       44.999,60 

 
 

ΓΑΛΑΤΣΙ, 20/3/ 2019 
 
 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
ΜΑΥΡΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 
 
       ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6063] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 
11146] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π. ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ] 
- Τηλέφωνο: [2132055315, 2132055370] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@galatsi.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.galatsi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Περισυλλογή αδέσποτων ζώων και η θεραπεία τους, καθώς και η φιλοξενία αδέσποτων 
ζώων για παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους (π.χ. επιθετικά) μέχρι την υιοθεσία τους ή 
επανένταξή τους. Επιπλέον, προβλέπεται η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και η φιλοξενία 
ζώων, σε ειδικές περιπτώσεις (εισαγγελικές παραγγελίες, φιλοξενία ζώων κατά τους πρώτους 
μήνες της ζωής τους, κλπ.) - 85200000-1 (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) & 85210000-3 (Σταθμοί 
Φροντίδας Κατοικίδιων Ζώων) 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

40 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2) δωροδοκίαix,x· 

3) απάτηxi· 

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




