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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τρίπολη, 11/06/2019
Αρ. Διακήρυξης: 161210/40031
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75688

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής),
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για το έργο «Πρόγραμμα
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην περιφέρεια Πελοποννήσου για όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-526, 2018ΕΠ52600004).
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικής Λειτουργίας/ Διεύθυνση
Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

Πόλη

Τρίπολη

Ταχυδρομικός Κωδικός

22100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL65

Τηλέφωνο

2713611611

Φαξ

2713611619

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promark@arcadia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση (ΟΤΑ Β’ βαθμού).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων έτους 2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.1.1 Αντικείμενο του προγράμματος και της σύμβασης αποτελεί:
α) η περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση των «νεκρών ζώων» ήτοι:
i.

των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα
εγκεφαλικού ιστού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντα
Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, σε εφαρμογή της
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται
στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής
τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών

ii.

των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της
προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων
β) η περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα Εθνική
και Κοινοτική Νομοθεσία) των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» ήτοι: των πτωμάτων κάθε είδους και όλων
των ηλικιών των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε
Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν παραλαμβάνονται δεσποζόμενα νεκρά ζώα ή
νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς
κήπους ή γενικά σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων
αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
Το φυσικό αντικείμενο και οι ορισμοί του προγράμματος αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο
Α του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
1.1.2 Η παρεχόμενη υπηρεσία: κατατάσσεται στον κωδικό 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV)-Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
1.1.3 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης ή/και της
ενδεχόμενης παράτασης αυτής ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
1.1.4 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.
1.1.5 Προϋπολογισμός: Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης ανέρχεται σε
600.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% και του δικαιώματος προαίρεσης, όπως στον
παρακάτω πίνακα:
Περιοχές
Υλοποίησης

Συνολικά για
την Περιφέρεια
Πελοπονήσου

Τιμή
μονάδας

€/kg
χωρίς
ΦΠΑ

0,60

Αρχικός
Προϋπολογισμός

Προαίρεση 12%

Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που θα
περισυλλεγούν
(kg)

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(€)

Αξία
με ΦΠΑ
24%(€)

Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που θα
περισυλλεγούν
(kg)

709.677,41

425.806,45

528.000,00

96.774,19

Σελίδα 5

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(€)

Σύνολο

Αξία
με ΦΠΑ
24%(€)

58.064,51 72.000,00

Αξία(€)
600.000,00
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Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2) του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και
ιδίως τα άρθρα 16 και 18 του Π.Δ. 131, σύμφωνα με τα οποία οι αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ανάγονται ιδίως
στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την
εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί
να έχουν επιδημικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας.
3) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5) του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
6) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
7) του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α'/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
8) του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
9) του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
10) του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
11) του άρθρου 4 του Π.Δ.118/07 (Α΄150)«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», που συνεχίζουν
να ισχύουν σήμερα ως μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
12) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
13) του Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
14) του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15) του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16) του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
17) του Π.Δ. 28/2015 (Α'34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
18) του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
19) του Π.Δ.39/2017 (Α’64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής
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Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

20) του αρθρ.63 του Ν.4415/16(ΦΕΚ Α/159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 108 του Ν.4485/17
και με το άρθ. 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α/200),
21) της με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»,
22) της με αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
23) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
24) του αριθ. 2756/23-5-2017 εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης» (ΑΔΑ:
7ΝΣΡΟΞΤΒ- 975),
25) του αριθ. ΕΞ12161-2018/10001/12-01-2018 εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας περί
έκδοσης πιστοποιητικού του άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016,
26) της με αριθ. 133901/12-12-2018 Απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΤΑΚ465ΧΙ8-ΦΜΙ) για την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για το έργο και της αριθμ. 554/12-12-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΚΙΠ7Λ1-90Ζ) για την αποδοχή της χρηματοδότησης του
έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
27) της με αριθ. 1326/2019 (ΑΔΑ: 6Γ147Λ1-5ΤΛ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, των όρων
της διακήρυξης και την συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Οργάνων,
28) Του Κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Σύμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα
και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα),
29) Του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από
κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία,
30) Του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 702/2014 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
31) Του Προεδρικού Διατάγματος 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α/5-10-2006) εκτέλεσης του Κανονισμού
1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως ισχύει,
32) Της διακήρυξης και της περίληψης αυτής, η οποία αποστάλθηκε ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
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Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διακήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
12.06.2019, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η Περίληψη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 75688.
Διακήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:
-

Σε μία ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα
Σε δύο εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες
Η Διακήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.ppel.gov.gr, στην Ενότητα: Διακηρύξεις-Προκηρύξεις.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τα λοιπά έξοδα της δημοσίευσης, αρχικής
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο (άρθρο 4, παραγρ.3
του ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα
βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου μόνο στην περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία αποβεί
άγονη.
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.2

Γενικές Πληροφορίες

Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:






η με αριθ. 1 6 1 2 1 0 . 4 0 0 3 1 / 1 1 . 0 6 . 2 0 1 9 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV,V,VI,VII,VIII) που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις
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της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι τα γραμμάτια
σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/ 3 Ιανουαρίου 1927 («Περί
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων των Ταμείων Παρακαταθηκών και
Δανείων»). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι «η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
διζήσεως», επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος.
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών, με όποιο τρόπο αυτή θεωρεί δόκιμο, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 και 6 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2.1.

Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ. Η εγγύηση προσδιορίζεται σε
εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (9677,50€) για το σύνολο του έργου
για όλη την Περιφέρεια.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης απ’
αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. 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 (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), στους διαχειριστές.
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία
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β) 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 ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος]
β) Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
Σελίδα 14

19PROC005115668 2019-06-14

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλῳ την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, και 2.2.3.4 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 φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.9. 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.
Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο ΓΕΜΗ και στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
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σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις:
α) Να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1.000.000,00€. Σε περίπτωση ένωσης
εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
β) Να έχουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (στη διαχείριση ζωικών υποπορϊόντων) τουλάχιστον
300.000,00€. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
γ) Να διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Ως επαρκής θεωρείται πιστοληπτική ικανότητα ύψους
τουλάχιστον 200.000,00€. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
δ) Να καλύπτουν τον Δείκτη βιωσιμότητας : Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις >
1.
Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς στον Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε αντίθετη
περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις
ποιοτικής επιλογής .
Για την απόδειξη του Κριτηρίου Α
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις
τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της
ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ ή
τις σχετικές ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως
δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί
ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι
ισολογισμοί αυτοί. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Για την απόδειξη του Κριτηρίου Β
Κατάλληλη βεβαίωση από τον υπεύθυνο λογιστηρίου του Οικονομικού Φορέα στην οποία να
εμφανίζεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο ειδικό αντικείμενο για τις τρείς τελευταίες
οικονομικές χρήσεις. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να καταθέσει
ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών
Δηλώσεων
Για την απόδειξη του Κριτηρίου Γ
Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως
απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον
προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος. Οι
βεβαιώσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία
των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Για την απόδειξη του Κριτηρίου Δ
Κατάλληλη βεβαίωση από τον υπεύθυνο λογιστηρίου του Οικονομικού Φορέα στην οποία να
βεβαιώνεται ότι ο Οικονομικός φορέας καλύπτει τον Δείκτη βιωσιμότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1
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Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του Οικονομικού φορέα ή
αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση υπεύθυνου λογιστηρίου.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επι ποινή αποκλεισμού να αποδείξουν με στοιχεία την
ειδική τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα:
Συγκεκριμένα:
1)
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών να έχει εκτελέσει ή ολοκληρώσει επιτυχώς ένα παρόμοιο έργο με το εν λόγω αντικείμενο
(διαχείριση νεκρών ζώων) είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού φορέα, προϋπολογισμού τουλάχιστον
300.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
εργασιών από τον Κύριο του Έργου ή την Προϊσταμένη Αρχή εάν πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία ή από
τιμολόγια, βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η
έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας. Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου.
Το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς στο Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε αντίθετη
περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις
ποιοτικής επιλογής .
2)
Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και συντονισμό του έργου που θα είναι
υπεύθυνο για την επίβλεψη και θα διαθέτει την κατάλληλη 2ετη εμπειρία για το σκοπό αυτό και
ειδικότερα:
•
Ένα Χημικό Μηχανικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ένα Μηχανολόγο Μηχανικό
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ένα Κτηνίατρο ή άλλη ειδικότητα συναφούς αντικειμένου.


Τουλάχιστον Τρείς (3) οδηγοί με διπλώματα τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας.

3)
Προβλεπόμενο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 1.
Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη μονάδα αποτέφρωσης, σύμβαση σε ισχύ και οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο απαιτείται από τη νομοθεσία του ν. 4412/2016 και του Ε.Κ. 1069/2009 με τη
μονάδα τελικής διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 ή με νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης
υψηλού δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει
Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4)
Προβλεπόμενο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2 & 3 σε περίπτωση κατασχεμένων τροφίμων κατηγορίας 2 και 3.
Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη μονάδα μεταποίησης, σύμβαση σε ισχύ και οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο απαιτείται από τη νομοθεσία του ν. 4412/2016 με τη μονάδα τελικής διάθεσης
των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 & 3 ήτοι με νόμιμη μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 2 & 3, με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάσει Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας
από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5)
Προβλεπόμενες κτηνιατρικές εγκρίσεις σε ισχύ τουλάχιστον 3 οχημάτων που απαιτούνται (3
οχήματα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες) για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων (Κατηγορίας 1 ή 1,
2 & 3, με αντίστοιχη αναφορά στην έγκριση για τη μεταφορά νεκρών ζώων) και μεταποιημένων προϊόντων
της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το
Π.Δ. 211/2006. Επίσης, προσκομίζονται για τα ανωτέρω οχήματα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με
σαφή αναφορά στη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κτεο, καθώς και
i.
ii.
iii.
iv.

Εργολάβο για την έλξη των νεκρών ζώων και ανυψωτική ράμπα για την φόρτωση (υποχρεωτικό).
αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης με καταγραφικό θερμοκρασίας (προαιρετικό)
σύστημα παρακολούθησης θέσης/κίνησης οχήματος (προαιρετικό)
ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L και τα κατάλληλα απολυμαντικά (υποχρεωτικό), ώστε το όχημα
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να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για
την αποτροπή διασποράς τυχόν υπαρχόντων παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών
(Εάν τα οχήματα είναι μισθωμένα υποβάλλονται επίσης τα ιδιωτικά συμφωνητικά ή κάθε άλλο
νομιμοποιητικό έγγραφο της μίσθωσης).
6)
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 με αντικείμενο τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων
β) το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 με αντικείμενο τη διαχείριση ζωικών
υποπροϊόντων
γ) το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 με αντικείμενο τη διαχείριση ζωικών
υποπροϊόντων
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα
μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς . Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
1

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το
ΕΕΕΣ είναι προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και συνημμένο στον διαγωνισμό, αποτελεί
έγγραφο της σύμβασης, καταρτίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης οι οποίες επίσης
βρίσκονται συνημμένες στον χώρο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

1

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/
των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό
ανάθεσης σύμβασης
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Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που
ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφόρα Οργανισμούς κύρια κι
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές καθώς επίσης και
πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και συντονισμού Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς (σημείωση: μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ δεν
θα εκδίδεται το εν λόγω Πιστοποιητικό και θα γίνεται δεκτή Ένορκη Βεβαίωση του οικονομικού
φορέα)
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,
το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο,
να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Ειδικά, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, Πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους, που θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.2 Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση που οικονομικός φορέας χρησιμοποιήσει οχήματα
ή εγκαταστάσεις, τα οποία δεν είναι ιδιοκτησίας του, προσκομίζει ειδικότερα, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. ιδιοκτητών) για τον σκοπό της παρούσας σύμβασης. Η ως άνω
δέσμευση θα πρέπει να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφική πράξη ή από
οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο νομικό έγγραφο.
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, ήτοι ευρώ ανά κιλό.
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και
τα Παραρτήματα αυτής, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.3.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να

2

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει
από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται,
ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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διαθέτουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.3.1.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα επιθυμεί να
αποσύρει υποβληθείσα προσφορά και να υποβάλει νέα προσφορά, να το πράξει, πριν την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημά του προς την
αναθέτουσα αρχή σε μορφή αρχείου pdf που φέρει ψηφιακή υπογραφή μέσω της «Επικοινωνίας»
του Συστήματος.
2.3.1.3.Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.3.1.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.3.1.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
γ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρ. 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας)
δ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρ. 2.2.5 (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια)
ε) τα αποδεικτικά – νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή το καταστατικό – συμφωνητικό και των εγγράφων
τροποποιήσεών του, από όπου θα προκύπτει η κατάθεση τους στο Γ.Ε.ΜΗ. όταν τούτο
απαιτείται. Επιπλέον, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα (διαχειριστές) που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου, από όπου θα προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση
υπογραφής του ΕΕΕΣ, αναλυτικά ως ακολούθως:
1) Για τη συμμετοχή, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.):
–

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

–

Το ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη του καταστατικού (φωτοαντίγραφο)

2) Για τη συμμετοχή, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) ,
Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), Κοινοπραξιών εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ.:
–

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

–

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης

3) Για τη συμμετοχή, ατομικής επιχείρησης – Φυσικού Προσώπου:
–

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική
εκτύπωση από το μητρώο τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

4) Για τη συμμετοχή Ανωνύμων Εταιρειών(Α.Ε.):
–

Το ΦΕΚ απ’ όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του
καταστατικού (φωτοαντίγραφο)

–

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού
Συμβουλίου (ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου)

–

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση σε σώμα, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο μαζί με τα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα)

στ) Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία θα δηλώνεται «ότι δεν έχουν
υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ:
α) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011(Β’ 266), όπως εκατοστέ ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
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εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους»
γ) Μόνο για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.): Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν.3310/2005). Η συνδρομή της
προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
-

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, την εταιρεία, από την οποία να προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, με
βάση το ισχύον καταστατικό της.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 π.δ. 82/96, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο
διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται
και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου και
επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή
κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι
μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8
παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη
νόμιμων ή ανεπίκαιρων [πέραν των τριάντα (30) ημερών], η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη.
Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 3114/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις
της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της
συμμετοχής τους η μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού
προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο
της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η
αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και
ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω
μέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας
αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να
υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά η μη υποβολή της
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας».
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω
δικαιολογητικά (εκτός της εγγυητικής συμμετοχής) θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από
κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας αλληλεγγύως.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον ορισμένο κοινό
εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας (αντίκλητος).
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)” και στην
διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, επί ποινή αποκλεισμού.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς εκτός από το ανωτέρω παραγόμενο από το Σύστημα
ηλεκτρονικό Αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου pdf:
1) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις παρ. 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης.

2) Υπεύθυνες δηλώσεις, του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει:
Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του Ν.1599/1986 στην οποία θα
διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θ α υποβάλλει προσφορά για όλες τις περιφερειακές
ενότητες της Πελοποννήσου κα ι μό ν ο και θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 161210/40031/11.06.2019 διακήρυξης, της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του Ν.1599/1986 σχετικά με τις
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οχήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέτει ο
παρέχων τις υπηρεσίες για την εκτέλεση της Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα θα γίνεται
αναλυτική αναφορά στα μέσα που διαθέτει για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως:
1. στην εγκεκριμένη μονάδα ή μονάδες διαχείρισης, ιδιόκτητη ή μισθωμένη με ρητή
αναφορά του Κωδικού Αριθμού έγκρισης.
2. στα εγκεκριμένα (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 211/2006 όπως κάθε φορά ισχύει)
οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατηγορίας 1, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα
οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι φέρουν:
 εργολάβο για την έλξη των νεκρών ζώων και ανυψωτική ράμπα για την φόρτωση

(υποχρεωτικό).
 αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης με καταγραφικό θερμοκρασίας (προαιρετικό)
 σύστημα παρακολούθησης θέσης/κίνησης οχήματος (προαιρετικό)
 ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L και τα κατάλληλα απολυμαντικά
(υποχρεωτικό), ώστε το όχημα να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά
την έξοδο από μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς
τυχόν υπαρχόντων παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών.
3.

4.

στην ύπαρξη γεφυροπλάστιγγας στην εγκατάσταση διαχείρισης για ζύγιση των φορτίων
των οχημάτων που περισυλλέγουν τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα προϊόντα» με
υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το
πέρας αυτού.
διαθέτουν επαρκή χώρο κατάψυξης (Θερμοκρασία από -18 έως -22 βαθμούς Κελσίου) για
κατάψυξη των δειγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης
εξέτασης αυτών από τα Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις
ΜΣΕ της χώρας.
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Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του Ν. 1599/1986 με την οποία
δεσμεύεται, σχετικά με την προστασία του προσωπικού και θα περιγράφονται τα μέτρα που
θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με τη χρήση υλικών και
μέσων, για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού
καθώς και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των
κτηνοτρόφων, για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και για τον ενδεικνυόμενο
εξοπλισμό που θα πρέπει να φέρουν ακολουθώντας επακριβώς τις οδηγίες της αρμόδιας
κτηνιατρικής αρχής.
Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του Ν. 1599/1986 με την οποία θα
γνωστοποιούνται τα ονόματα του προσωπικού καθώς και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που
θα χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου.

Επί ποινή αποκλεισμού, όπου απαιτούνται από τη διακήρυξη αρχεία pdf με ψηφιακή υπογραφή του
υποψήφιου οικονομικού φορέα (π.χ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ κλπ) αυτά θα αναρτώνται μόνα τους δηλαδή ανά ένα έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο εξασφαλίζει την ψηφιακή υπογραφή σε κάθε ένα έγγραφο ξεχωριστά (όχι αρχείο εγγράφων
όπου η ψηφιακή υπογραφή υπάρχει μόνο σε μία σελίδα).
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην Διευθύνουσα
Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, (Δ/νση Ο ι κο ν ο μ ι κο ύ , 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη, Τ.Κ.
22100), με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα –
δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ο αριθμός της Διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής των
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία, και με στρογγυλοποίηση προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσφορά)
πρέπει να συνταχτεί επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.
Κατά την οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει προσφορά για το
σύνολο της σύμβασης (μια προσφορά ευρώ ανα κιλό για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες)
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Ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά
το υπόδειγμα, Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή pdf.
Επισημαίνεται ότι η τιμή που θα συμπληρωθεί στην υποστήλη με περιγραφή «ευρώ ανά κιλό»
του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς κατά το υπόδειγμα, είναι η τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α)
που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά κιλό επί ποινή απόρριψης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα λήψης, υλικά συσκευασίας
και αποστολής των δειγμάτων (όπου αυτό απαιτείται), μεταφοράς και αποτέφρωσης των νεκρών
ζώων, οι λειτουργικές δαπάνες για γενικά κάθε δαπάνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης.
Ανάδοχος θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η τελική τιμή μειοδοσίας
είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη της, καθώς
και για ενδεχόμενες παρατάσεις της.
Η προσφερομενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των
προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
Η μέγιστη τιμή μονάδος καθορίζεται σε 0,60 € ανά κιλό βάρους νεκρού ζώου και κατασχεμένων
τροφίμων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών (365 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
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προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ι) υπερβολικά χαμηλές τιμές σε συνδυασμό με ασάφειες ή σφάλματα, για την οποία ο προσφέρων
δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

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


Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά
Τεχνική Προσφορά στις 23.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.



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



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

Συμμετοχής

Προσφορά»,

κατά

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα
ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία
να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται
από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται
τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής
προσωρινού αναδόχου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης
2. Υπεύθυνη Δήλωση της περ. γ. της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας (της ΚΥΑ 20977/23-8-2007
(Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3414/2005») στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
Αφορά μόνο στις Ανώνυμες Εταιρείες.
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Ζητούμενο δικαιολογητικό
1.

Εκδούσα αρχή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου Το οικείο
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης Πρωτοδικείο
του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται
στις διατάξεις του ν.4412/206 : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
της παιδικής εργασίας και κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) , τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
δ) στις περιπτώσεις Ένωσης προμηθευτών το ανωτέρω απόσπασμα θα
πρέπει να προσκομίζεται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση
ε) στις περιπτώσεις Κοινοπραξίας το ανωτέρω απόσπασμα θα πρέπει
να προσκομίζεται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Κοινοπραξία
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.
2.

Πιστοποιητικό
έκδοσης
τελευταίου
εξαμήνου
πριν
από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του
συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
δικαστήριο,
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.

α)
Το
οικείο
Πρωτοδικείο (ότι
δεν
τελεί σε
πτώχευση,
σε
πτωχευτικό
συμβιβασμό)

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης
περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι
υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

β) ΓΕΜΗ (εξυγίανση ή
εκκαθάριση,
αναγκαστική
διαχείριση, αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων /
ανάλογη κατάσταση)

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής έκδοσης του
τελευταίου
τριμήνου
πριν
από
την
κοινοποίηση
της
έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν
δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Υπουργείο
Οικονομικών
/
Υπηρεσία Τaxisnet

5.

Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο.

Το
οικείο
Επιμελητήριο

6.

Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, της περ. γ
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας στην οποία να δηλώνουν ότι
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του ν.3414/2005. (Αφορά μόνο στις Ανώνυμες Εταιρείες)

3.
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7.

Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα
δηλώνονται τα εξής:
α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους
οφείλουν να καταβάλουν εισφορές
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού , με κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την
οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης
γ) ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δ) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις 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 Κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν4412/16. 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 ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
ε) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
στ) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/16 η οποία δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
ι) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του
ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ίδιου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
ια) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με τον
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωση καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ιβ) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απατούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου
ιγ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση
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ιδ) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους
ιε) ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ 4 του
άρθρου 8 του ν.3310/2005 όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού)
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
της Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείων .pdf (στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
μειοδότη») και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής των σε καλά σφραγισμένο φάκελο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής, (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δ/νση Οικονομικού, 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη
22100), με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα –
δικαιολογητικά. Στον φάκελο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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Ο αριθμός της Διακήρυξης

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5
και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
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προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλῳ ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλῳ ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι και το
νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.1.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
4.1.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το (α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Τροποποίηση – Δικαιώματα Προαίρεσης- Παράταση της σύμβασης
4.5.1 Τροποποίηση της Σύμβασης: 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. Σε κάθε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης δεν δύναται να γίνει υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού (600.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η τιμή
μονάδας (ευρώ ανά κιλό) παραμένει σταθερή και σύμφωνη με την οικονομική
προσφορά που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος
Δικαίωμα Προαίρεσης:
4.5.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, της υγείας των ζώων και
της προστασίας του περιβάλλοντος εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με βάση
την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος της
περισυλλογής και εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο, για
το σύνολο της Περιφέρειας τη συνέχιση του έργου μετά την εξάντληση των
συμβατικών
προϋποθέσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και
αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου έως ποσοστού, για το δικαίωμα της
προαίρεσης, 12% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
4.5.1.2 Η τιμή μονάδος κατά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης θα παραμείνει ίδια
με αυτήν της συμβατικής τιμής.
4.5.1.3 Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, εκ των προτέρων αποδέχεται την
υποχρέωση να εκτελέσει το πρόγραμμα επιμελώς μέσα στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης, υπό τους ίδιους όρους αυτής αλλά και της Διακήρυξης.
4.5.1.4 Το ύψος των πιστώσεων έως του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης για
το σύνολο της Περιφέρειας έχει ως ακολούθως:
Περιοχές
Υλοποίησης
Συνολικά για την
Περιφέρεια
Πελοπονήσου

Αρχικός
Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που
θα
περισυλλεγ
ούν (kg)
709.677,42

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(€)
425.806,45

Προαίρεση 12%

Αξία με ΦΠΑ
24%(€)

528.000,00

Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που θα
περισυλλεγούν
(kg)
96.774,18
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Αξία χωρίς
ΦΠΑ
(€)
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ΦΠΑ 24%
(€)

58.064,51
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Αξία(€)

600.000,00
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Παράταση της Σύμβασης :
Ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την παράταση της σύμβασης έως τρεις (3) φορές και
όχι πέραν του εξαμήνου συνολικά, ενεργοποιώντας το δικαίωμα παράτασης, το οποίο
δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού συμβατικού τιμήματος της σύμβασης και
υπό τον όρο ότι η αξία του εκτελεσθέντος έργου είναι μικρότερη της συμβατικής αξίας
της υπογραφείσας σύμβασης.
4.5.3

Σε κάθε περίπτωση παράτασης της σύμβασης η τιμή μονάδας (ευρώ ανά κιλό) παραμένει
σταθερή και σύμφωνη με την οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος.

4.5.4

Κατά την παράταση ή τροποποίηση της σύμβασης η διαδικασία της τροποποίησης και η
υπογραφή της παράτασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήξη της αρχικής
Σύμβασης.

4.5.5

Η Σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και με την
σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.2

Τρόπος πληρωμής

4.2.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά μήνα) ανάλογα με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευτεί οι σχετικές για τον
σκοπό αυτό πιστώσεις. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από τον χρόνο,
τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
4.2.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για το εκτελεσθέν έργο θα γίνεται με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Συγκεκριμένα θα
υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική
απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
iii. Όλα τα παραδοτέα του έργου
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται έπειτα από την έκδοση των «Πρακτικών
Καλής Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των
Περιφερειακών Ενοτήτων και του «Πρωτόκολλου Παραλαβής» της Επιτροπής «Συντονισμού
και Παραλαβής» του Έργου της Περιφέρειας.
4.2.3 Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές
Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως συγκαλούν την οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του
έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς και να συνταχθεί, εντός τριάντα(30) ημερολογιαΣελίδα 38
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κών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, το σχετικό πρακτικό
καλής εκτέλεσης. Η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή θα αποστείλει το πρακτικό και τα παραδοτέα του έργου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και μέσω αυτής στην «Επιτροπή Συντονισμού
και Παραλαβής» της Περιφέρειας.
4.2.4 Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» συντάσσει το σχετικό «Πρωτόκολλο
Παραλαβής», βάσει των υποβληθέντων σ’ αυτήν πρακτικών των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων.
4.2.5 Το «Πρωτόκολλο Παραλαβής» της «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας θα συντάσσεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των παραδοτέων του έργου από τον ανάδοχο στις Περιφερειακές Ενότητες. Εφόσον η
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς να έχει συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα
και θα θεωρείται οριστική.
4.2.6 Ως ημερομηνία προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος των εξήντα (60) ημερών θεωρείται η τελευταία χρονολογικά ημερομηνία αποστολής από τον Ανάδοχο στην Περιφερειακή
Ενότητα.
4.2.7 Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.
4.2.8 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ε) Κάθε άλλη προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κράτηση.
στ΄) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες
5.2.1. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
5.2.1.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι αυτής.
5.2.1.2 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
5.2.1.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρ.74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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Ποινικές Ρήτρες
5.2.1.4 Σύμφωνα με την παράγραφο Β.2 , περιπτώσεις 4) και 12) του Παραρτήματος Ι της παρούσης,
η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 24 ωρών στην περίπτωση «νεκρών ζώων» από τα οποία πρέπει να
ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 48 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις,
από την ώρα ειδοποίησης.
5.2.1.5 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας
διαχείρισης και επακόλουθης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο
φορέας υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της
Περιφερειακής Ενότητας και την Διευθύνουσα Υπηρεσία για το είδος της βλάβης, τον απαιτούμενο
χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.
5.2.1.6 Εφόσον δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή δεν βρεθεί άλλη τεχνική λύση (π.χ. αντικατάσταση
οχημάτων ή χρήση άλλης μονάδας διαχείρισης) για τη συνέχιση του προγράμματος το
αργότερο εντός (48) ωρών ή δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των νεκρών ζώων
σε ψυκτική εγκατάσταση της μονάδας διαχείρισης ή σε εγκερκιμένη μονάδα ενδιάμεσου
χειρισμού κατηγορίας 1, 2 και 3 βάσει ΕΚ 1069/2009 μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης,
επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/16. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο της σύμβασης.
5.2.1.7 Η ίδια με την προηγούμενη παράγραφο ποινική ρήτρα επιβάλλεται και στην περίπτωση
που ο ανάδοχος παρότι έλαβε κλήση δεν πήγε περισυνέλλεξε τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα
προϊόντα» μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει η περίπτωση 5.2.2.1 της παρούσας παραγράφου.
5.2.1.8 Για κάθε απόκλιση ή μη ανταπόκριση του Αναδόχου σε απαίτηση, κριτήριο / δείκτη κλπ
που δεν ορίζεται ρητά στη συγκεκριμένη στην Διακήρυξη, επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως το 0,5%,
του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου (εκτός ΦΠΑ) για κάθε ημέρα, πέραν του 24ωρου
ή 48ωρου χρονικού ορίου περισυλλογής και διαχείρισης κατά περίπτωση.
5.2.1.9 Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή αντιρρήσεων του αναδόχου στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, δύναται να χρησιμοποιήσει
δικά της στοιχεία για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στοιχείων - ισχυρισμών του Αναδόχου
και να βασιστεί στα στοιχεία αυτά για τον υπολογισμό της τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης και να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα
ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν πρόσθετα στοιχεία που
θα του ζητηθούν.
5.2.1.10 Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης
της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου
για τις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί οριστικά, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής καθώς και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
5.2.1.11 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5.2.1.12 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη
της, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες
επιβάλλονται αναλογικά.
5.2.1.13 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση εκτελεί πλημμελώς το έργο ή τμήμα
αυτού (σε κάποια Π.Ε) ή διακοπεί εξ ολοκλήρου η εκτέλεσή του, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
τον κηρύξει έκπτωτο και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
5.2.1.14 Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία
πρόσβασης κλπ.) χωρίς αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες
προθεσμίες.
Σελίδα 40

5.3

19PROC005115668 2019-06-14

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές Ρήτρες), 6.1. (Παρακολούθηση Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
4.3

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά,
θα διενεργείται από την οικεία τριμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης», η οποία και
θα εισηγείται στην τριμελή «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» του έργου της Περιφέρειας,
όπως αυτές (οι επιτροπές) προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.1, περιπτώσεις 12) και 13) του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. Οι ως άνω επιτροπές αποφαίνονται για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων στην περίπτωση μη τήρησης
των ως άνω όρων.
6.1.2. Οι «Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα
εκδίδουν μηνιαία «Πρακτικά Καλής Εκτέλεσης», σύμφωνα με το παράρτημα ΙV στα οποία θα
επισυνάπτονται τα παραδοτέα της παραγράφου 6.3, περίπτωση 6.3.1. Τα δικαιολογητικά αυτά θα
παραλαμβάνονται από την τριμελή «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, η
οποία συντάσσει σχετικό «Πρωτόκολλο Παραλαβής» και πιστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,
την καλή εκτέλεση του έργου, τα συνολικά κιλά και το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την
χρονική περίοδο αναφοράς.
6.1.3. Ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, αρμόδια ορίζεται η
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ως Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία της Περιφέρειας
Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η εκτέλεση της σύμβασης θα διαρκέσει για τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφή της
ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
6.2.2. Η παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4.5 της παρούσας.
Υλοποίηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Παραδοτέα
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και η παραλαβή αυτού θα
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, ως εξής:
6.3.1

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος), εντός του πρώτου δεκαημέρου
εκάστου μηνός, παραδίδει στις αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές τα παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
α) καταγραφές των εισερχομένων κλήσεων (Υποδείγματα 1α, 1β,1,γ)
β) μηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα
(Υποδείγματα 2α, 2β, 2γ),
γ) κατάσταση με τα «Νεκρά Ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα 3)
δ) κατάσταση με τα «Λοιπά νεκρά ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα 4)
ε) κατάσταση με τα «κατασχεθέντα προϊόντα» που περισυλλέχτηκαν καθ’ υπόδειξη
των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών, λόγω μη ανεύρεσης του ιδιοκτήτη, παραγωγού ή του
κατόχου τους (Υπόδειγμα 5 )
στ) αντίγραφα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης
διαχείρισης και τον ζυγιστή
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ζ) αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (Υπόδειγμα 6)

η) Πρακτικά Αποτέφρωσης/Διαχείρισης ανά μήνα, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της
μονάδας διαχείρισης
θ) Αντίγραφο του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς,
το οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώο
ι) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής
αιγοπροβάτων

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

ια) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι τα «κατασχεθέντα προϊόντα»
κριθήκαν ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τρόφιμα ή προϊόντα και η
παραπέρα διατήρησή τους θέτει κινδύνους για το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία
Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται
ανεπιφύλακτα κάθε επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για την
υλοποίηση του προγράμματος και ότι θα συμμορφώνεται άμεσα, στις
υποδείξεις/συστάσεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για διόρθωση και
αποκατάσταση των ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία επιβάρυνση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης μέρους ή του συνόλου του έργου ή/και μη συμμόρφωσης με
τις υποδείξεις/συστάσεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για την υλοποίηση του
προγράμματος, επιβάλλονται στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, οι
προβλεπόμενες από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τις διατάξεις της παραγράφου
5.2 της παρούσας κυρώσεις
Με την λήξη εκάστου έτους και συνολικά του προγράμματος, εντός χρονικού διαστήματος
ενός μηνός, ο ανάδοχος υποβάλλει την ετήσια και την τελική έκθεση πεπραγμένων
αντίστοιχα, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με τα Υποδείγματα 2α, 2β, 2γ κατ’
αναλογία. Η ετήσια και τελική έκθεση πεπραγμένων περιλαμβάνει τα πεπραγμένα
υλοποίησης του προγράμματος, ανά έτος και συνολικά, για όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της Περιφέρειας. Η ετήσια και τελική έκθεση πεπραγμένων αποτελούν επίσης
«Παραδοτέα» του έργου και η καθυστερημένη ή μη υποβολή τους αποτελούν λόγους
επιβολής κυρώσεων στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά ανά μήνα, από τις αρμόδιες
τριμελείς «Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1 , περιπτώσεις 6.1.1 και 6.1.2 και στην
παρούσα παράγραφο(6.3)

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
6.4.1 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση ή ελλιπής συμπλήρωση των παραδοτέων τότε η
Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά γραπτές εξηγήσεις από τον ανάδοχο και απαιτεί την επανυποβολή τους
εντός 10 εργασίμων ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα
απορρίπτονται οριστικά και δεν διενεργείται καμία πληρωμή στον ανάδοχο, ενώ παράλληλα κινείται
η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της παρούσας.
6.4.2 Όταν επί των παραδοτέων παρατηρούνται άλλου είδους ελάσσονος σημασίας διαφορές
(π.χ. υπέρβαρα ζώα, αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου όταν αυτό απαιτείται κ.λπ.) ή υπάρχει
αδυναμία πιστοποίησης (π.χ. έλλειψη ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου κλπ.), οι αρμόδιες επιτροπές
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται επίσης να ζητούν
εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από
τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ή εάν οι
συμπληρωματικές διευκρινίσεις και πληροφορίες κριθούν μη επαρκείς, τότε οι Επιτροπές
απορρίπτουν τα κιλά αυτά και δεν θα πραγματοποιείται η πληρωμή τους από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της τιμής ανά κιλό η οποία παραμένει σταθερή και σύμφωνη
με την οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις ή τροποποιήσεις αυτής.
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να την αναφέρει εγγράφως εντός 24 ωρών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, και εντός(3) ημερών οφείλει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο
από την διακήρυξη, την σύμβαση και τα επισυναπτόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτών. Για οποιαδήποτε
διαφορά ανακύψει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να επιλυθεί με
γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας,
εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Τρίπολης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α.1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης και της εξ αυτής απορρέουσας σύμβασης ισχύουν οι
παρακάτω ορισμοί:
1) «Αναθέτουσα Αρχή» : Η Περιφέρεια Πελοπονήσου, η οποία είναι και ο εργοδότης του
έργου.
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοπονήσου, έργο
της οποίας θα είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του
συνολικού έργου του Αναδόχου εκ μέρους της Περιφέρειας Περιφέρειας Πελοπονήσου.
Για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από τις «Επιτροπές Παρακολούθησης
και Πιστοποίησης» του έργου, που θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και
την «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, με τις οποίες ο ανάδοχος
οφείλει να συνεργάζεται για τη σωστή εκτέλεση του έργου.
3) «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Π.Ε»: είναι το οικείο Τμήμα ή τα οικεία Τμήματα
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
4) «πρόγραμμα»: οι διαδικασίες περισυλλογής, διαχείρισης, απόρριψης και αποτέφρωσης
των α) «νεκρών ζώων», β)«Λοιπών νεκρών ζώων» και γ)«Κατασχεθέντων προϊόντων»:
5) «νεκρό/α ζώο/α»: κάθε νεκρό βοοειδές, αίγα ή πρόβατο, τα οποία ανευρίσκονται νεκρά
εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων της Περιφέρειας
Πελοπονήσου και στα οποία εκτελείται ή όχι δειγματοληψία για Μεταδοτικές Σπογγώδεις
Εγκεφαλοπάθειες(ΜΣΕ),
6) «Λοιπά νεκρά ζώα» κάθε άλλο είδος ζώου ανεξαρτήτου ηλικίας πλην αυτών της
περίπτωσης 5), που ανευρίσκονται νεκρά εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Πελοπονήσου, κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου, σε Δημόσιες και Δημοτικές
εκτάσεις. Δεν περιλαμβάνονται ζώα ευρισκόμενα εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
δεσποζόμενα νεκρά ζώα, νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε Δημοτικά ή
Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους, σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή
οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους
χώρους.
7) «εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης»: η μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα
συναποτέφρωσης ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα
αποτέφρωσης χαμηλού ή υψηλού δυναμικού ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1
συνοδευόμενη από μονάδα συναποτέφρωσης, εγκεκριμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 211/2006 (Α΄211), όπως κάθε φορά ισχύει,
8) «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση
του προγράμματος και προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού.
9) «Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος»: προσωπικό (ένα άτομο με 2 ετή
εμπειρία) ειδικότητας Χ η μ ι κό ς Μ η χα ν ι κό ς ή Μ η χ α ν ο λ ό γ ο ς Μ η χα ν ι κό ς ή
Κ τ η ν ί α τ ρ ο ς Π.Ε, με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ή κατ’ ανάθεση έργου από τον ανάδοχο, ο οποίος ορίζεται από τον
ανάδοχο και έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού του προγράμματος και
της συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πελοποννήσου και τα
Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
10) «Προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς»: ορίζεται ή ορίζονται κατά περίπτωση από τον
ανάδοχο και έχει/ουν την ευθύνη να μεταβαίνει/νουν στον τόπο περισυλλογής με
εγκεκριμένο όχημα, να περισυλλέξει τα νεκρά ζώα ή προϊόντα, να παραλάβει και να
συνυπογράψει τα συνοδευτικά έγγραφα(όπου αυτό απαιτείται) και να τα μεταφέρει
στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
Σελίδα A
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11) «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση, παραλαβή και Πιστοποίηση
του έργου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
12) «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής»: η τριμελής επιτροπή που έχει την ευθύνη για
τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνολική παραλαβή του έργου σε επίπεδο
Περιφέρειας.
13) «Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών»: η τριμελής
επιτροπή που έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των προσφορών και γενικά την
διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φυσικό αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί:
1) Η περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη και αποτέφρωση των «νεκρών ζώων» ήτοι:
i.
των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός
των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού πριν την
αποτέφρωση από τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα εκάστοτε κατ΄ έτος ισχύοντα Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών για τα βοοειδή και τα μικρά μηρυκαστικά
αντιστοίχως, σε εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία
εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48
μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα
ηλικίας άνω των 18 μηνών
ii.

των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της
προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
2) Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη ή/και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται από την
ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία) των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» ήτοι: των πτωμάτων
κάθε είδους και όλων των ηλικιών νεκρών ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του
Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν
παραλαμβάνονται δεσποζόμενα νεκρά ζώα ή νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε
Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους, σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή
οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών)και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
Α.3 ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αφορούν όλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοπονήσου και αυτό
θα προκύπτει σαφώς από την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, άλλως θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(ΑΝΑΔΟΧΩΝ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων,
προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη των φορέων υλοποίησης του
προγράμματος πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, μέσα και πόρους για την ορθή εκτέλεση του
προγράμματος, όπως:
α) διαθέτουν εγκεκριμένη από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, μονάδα διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, ήτοι μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα
συναποτέφρωσης ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα
αποτέφρωσης χαμηλού/υψηλού δυναμικού ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,
συνοδευόμενη από μονάδα συναποτέφρωσης),
Σε περίπτωση μισθωμένης εγκατάστασης, αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού
συμφωνητικού ή συμβολαίου ή κάθε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.
β) διαθέτουν επαρκή αριθμό ειδικών οχημάτων, ήτοι:
i.

Τρία (3) τουλάχιστον ειδικά οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 για
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες εγκεκριμένα για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων
κατηγορίας 1.
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Τα ως άνω περιγραφόμενα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ), έχουν
εγκριθεί ( με σαφή αναφορά στην έγκριση τους οτι μπορούν να μεταφέρουν νεκρά
ζώα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 211/2006, όπως κάθε φορά ισχύει,
μπορούν να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα και θα πρέπει να φέρουν :


εργολάβο για την έλξη των νεκρών ζώων και ανυψωτική ράμπα για την φόρτωση
(υποχρεωτικό).



αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης με καταγραφικό θερμοκρασίας (προαιρετικό)



σύστημα παρακολούθησης θέσης/κίνησης οχήματος (προαιρετικό)



ψεκαστήρα χωρητικότητας 15L ή 20L και τα κατάλληλα απολυμαντικά
(υποχρεωτικό), ώστε το όχημα να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά την
έξοδο από μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς τυχόν
υπαρχόντων παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών

Σε περίπτωση μισθωμένων οχημάτων, αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδιωτικού
συμφωνητικού ή συμβολαίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.
γ) διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο, μέσω του οποίου θα ειδοποιείται ο ανάδοχος του
προγράμματος από τον κτηνοτρόφο ή από την «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής
Ενότητας», στην περίπτωση αντικειμένου περισυλλογής χωρίς ιδιοκτήτη.
δ) διαθέτουν γεφυροπλάστιγγα στην εγκατάσταση διαχείρισης για τη ζύγιση των φορτίων των
οχημάτων που περισυλλέγουν τα νεκρά ζώα ή τα «κατασχεθέντα προϊόντα» με υποχρεωτική
εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε όχημα και για κάθε δρομολόγιο μετά το πέρας αυτού.
ε) διαθέτουν επαρκή χώρο κατάψυξης (Θερμοκρασία από -18 έως -22 βαθμούς Κελσίου) για
κατάψυξη των δειγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης
αυτών από τα Επίσημα Εργαστήρια ή το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ της χώρας.
Επισημαίνεται ότι ο χώρος κατάψυξης θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την κατάψυξη
και διατήρηση των δειγμάτων και απαγορεύεται η ταυτόχρονη διατήρηση άλλων τροφίμων ή
υλικών.
στ) υποβάλουν κατάσταση με τα ονόματα του «Επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος»
καθώς και του «προσωπικού περισυλλογής και μεταφοράς» που θα συμμετέχουν στην εκτέλεση
του έργου.
Η μη τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Β.2 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ή «ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»:

«ΝΕΚΡΩΝ

ΖΩΩΝ»

ή

«ΛΟΙΠΩΝ

ΝΕΚΡΩΝ

ΖΩΩΝ»

1) Οι κτηνοτρόφοι στην εκμετάλλευση των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη νεκρών ζώων θα επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του έργου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου, και θα
τον πληροφορούν για τον τόπο όπου βρίσκονται τα νεκρά ζώα.
2) Αν τα νεκρά ζώα είναι εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την προβλεπόμενη
σήμανση και καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη του, η «Αρμόδια Κτηνιατρική
Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας» επικοινωνεί με τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» ή καλεί
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τον ανάδοχο και τον πληροφορεί για τον τόπο περισυλλογής.
3) Ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται και στην περίπτωση «Λοιπών
Νεκρών Ζώων» που πρέπει να περισυλλεγούν. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση του
αναδόχου πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της Αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Π.Ε ή της
Περιφέρειας.
4) Η περισυλλογή των νεκρών ζώων γίνεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος
όλες τις ημέρες της εβδομάδας
5) Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, κατά τη διάρκεια μια τηλεφωνικής κλήσης, να καταγράφει
στο τηλεφωνικό κέντρο τα στοιχεία του καλούντος όπως αυτά καταγράφονται στα
υποδείγματα 1α, 1β και 1γ κατά περίπτωση.
6) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να θέτει τα
παραπάνω στοιχεία στη διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όποτε αυτά ζητηθούν.
7) Το «προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς» του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μεταβαίνει στον τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα κατηγορίας 1 ή 1,2 και 3 περισυλλέγει
και μεταφέρει τα ζώα σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
8) Η ζύγιση των περισυλλεγόμενων ζώων λαμβάνει χώρα στην εγκατάσταση διαχείρισης. Για κάθε
όχημα και για κάθε δρομολόγιο εκδίδεται ξεχωριστό ζυγολόγιο.
9) Κάθε ζυγολόγιο εκτυπώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύγισης και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης διαχείρισης και τον ζυγιστή και αποστέλλεται
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στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή κατά την υποβολή των παραδοτέων. Στο κάθε ζυγολόγιο υποχρεωτικά θα πρέπει επιπλέον να αναγράφεται: α) η ημερομηνία ζύγισης, β) Οι αριθμοί των ενωτίων των «νεκρών ζώων» , γ) ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
10) Κατά την περισυλλογή συντάσσεται εμπορικό έγγραφο (Υπόδειγμα 4) με ευθύνη του προσωπικού περισυλλογής και μεταφοράς ή της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής κατά περίπτωση.
12) Η περισυλλογή και η μεταφορά όλων των ειδών των νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα
διαχείρισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 24 ωρών στην περίπτωση
«νεκρών ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 48
ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
13) Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού διενεργείται από κτηνίατρο των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοπονήσου, ή από εξουσιοδοτημένο από αυτές πρόσωπο και
υπό την άμεση εποπτεία αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως
την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ώρα άφιξης των οχημάτων στην εγκατάσταση για την
λήψη των δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού. Μετά την λήψη των δειγμάτων και την συμπλήρωση
των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων αποστολής, τα δείγματα
συσκευάζονται καταλλήλως και αποστέλλονται στα Επίσημα Εργαστήρια ή στο Εργαστήριο
Αναφοράς. Η δαπάνη αποστολής βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αδυναμίας των
εργαστηρίων να εξετάσουν άμεσα τα δείγματα, αυτά καταψύχονται και τοποθετούνται για
διατήρηση στον χώρο κατάψυξης που διαθέτει ο ανάδοχος .
14 ) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ανεξαρτήτως
του υγειονομικού καθεστώτος αυτών, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει την
υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση
με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, προστασία) του εξοπλισμού, των οχημάτων μεταφοράς
και του προσωπικού, πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από την εκμετάλλευση, για την
αποτροπή μετάδοσης και διασποράς λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ των
εκμεταλλεύσεων ή σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας.
15 ) Τα «νεκρά ζώα» που ανευρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να φέρουν
υποχρεωτική σήμανση, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του συστήματος σήμανσης και
καταγραφής των βοοειδών και αιγοπροβάτων. Ειδικά για τα νεκρά βοοειδή, αυτά θα πρέπει να
είναι καταγεγραμμένα ατομικά και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΣ-Κ). Σε
περίπτωση ανεύρεσης «νεκρών ζώων» εντός ή εκτός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς
σήμανση τότε η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής.
16 ) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού
μεταδοτικού νοσήματος, ο ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης που πηγάζει από τις διατάξεις της
περίπτωσης 14) της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και την Αρμόδια
κατά περίπτωση Κτηνιατρική Αρχή ή την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Β.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΑΝΑΔΟΧΟ)
i. Τα «νεκρά ζώα» ή τα «Λοιπά Νεκρά ζώα» που οδηγούνται σε μονάδα μεταποίησης υλικών
κατηγορίας 1, μεταποιούνται με τη μέθοδο της αποστείρωσης υπό πίεση. Τα παραγόμενα
υλικά, αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, αποθηκεύονται χωριστά φέροντας ειδική
σήμανση παρτίδας, μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ΜΣΕ, ως ακολούθως:
α) παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίηση νεκρών ζώων με αρνητικά
εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής,
β) παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίηση νεκρών ζώων με θετικά
εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξέτασης των δειγμάτων από τα Επίσημα Εργαστήρια της χώρας ή το
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, μετά την παρέλευση ενός λογικού χρονικού διαστήματος, με
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
περίπτωση β.

όλα τα υλικά διαχειρίζονται σύμφωνα με την

ii.Τα «νεκρά ζώα», τα «Λοιπά Νεκρά ζώα» ή τα «κατασχεθέντα προϊόντα» που οδηγούνται σε
μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται άμεσα και τα
κατάλοιπα αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης απορρίπτονται σε χώρο υγειονομικής ταφής
εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (περισυλλογή, μεταφορά, αποτέφρωση κ.λπ.)
ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τη χρήση υλικών και
μέσων, για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού καθώς
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και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων.
2.

3.

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του και οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων, των
κτηνοτρόφων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι εργαζόμενοι που θα χειρίζονται τα νεκρά ζώα πρέπει να φέρουν τον ενδεικνυόμενο
εξοπλισμό, ήτοι μάσκα, φόρμα, γάντια μιας χρήσης, να κάνουν χρήση των κατάλληλων
απολυμαντικών και γενικά να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής
αρχής.

Β.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου υποβάλλονται από τον ανάδοχο
συμπληρωμένα κατά περίπτωση τα υποδείγματα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ I και IV
Β.6 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ- ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γενικά:
Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18 του Π.Δ 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών της Περιφέρειας ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου
σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για
ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται:
1) Η απομάκρυνση από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα
των πτωμάτων νεκρών ζώων τα οποία εν δυνάμει αποτελούν ανοικτές εστίες μόλυνσης και σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των ζώων και την Δημόσια Υγεία καθώς και απειλή μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος
2) Η αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην διατήρηση του υγειονομικού προφίλ της ως χώρας ως «χώρα ελεγχόμενου κινδύνου
ως προς της ΣΕΒ» και βελτίωση του σε Χώρα αμελητέου κινδύνου», με σημαντικές ευεργετικές
επιπτώσεις στο εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης και στις εξαγωγές ζώντων ζώων
3) Βελτιώνεται σημαντικά η εικόνα της Περιφέρειας
4) Εξυπηρετείται καθοριστικά ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής.
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Για την χρηματοδότηση της σύμβασης έχει εκδοθεί η με αριθμό 133901/12-12-2018 Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ ΩΤΑΚ465ΧΙ8-ΦΜΙ) για την
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο ύψους 600.000,00€ ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Περιφέρεια διαθέτει την επιστημονική επάρκεια για την παρακολούθηση και την υλοποίηση
του έργου.
Η ποσότητα των κιλών από τα νεκρά ζώα που θα περισυλλεχτεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 806.451,60 kg (κιλά).
Η παρούσα διακήρυξη και η προκήρυξή της εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ως αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Χωροθέτηση
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της
ενδεχόμενης παράτασης αυτής, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι στις
Περιφερειακές Ενότητες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την
εξάλειψη των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών .
Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι της Περιφέρειας Πελοπονήσου του έτους 2018. Για την χρηματοδότηση της σύμβασης έχει εκδοθεί η 133901/1212-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ ΩΤΑΚ465ΧΙ8-ΦΜΙ)
για την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο ύψους 600.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Τιμές αναφοράς
Η τιμή μονάδας δεν δύναται να υπερβαίνει τα 0,60 ευρώ ανά κιλό (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική
δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 600.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ειδικοί όροι
1)

2)
3)
4)

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος(Ανάδοχος), πέραν των παραδοτέων του προγράμματος, υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, όποτε του ζητηθεί και πέραν των
παραδοτέων του έργου, επιπλέον αναφορά των δραστηριοτήτων, στην οποία θα αναφέρονται
συνοπτικά οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες, τα τυχόν προβλήματα, οι λύσεις που προτείνονται κλπ.
Όλες οι διαδικασίες και οι διατάξεις της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζονται για ολόκληρο
το έργο( συνολικά για την Περιφέρεια).
Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα υποβάλλει τα παραδοτέα του προγράμματος και
όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των εργασιών και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα 1α. Καταγραφή εισερχόμενων κλήσεων «νεκρά ζώα»
Ημ/νία Αριθμός Όνομα
& ώρα τηλεφώ & επώνυμο
κλήσης νου
κτηνοτρόφου

ΑΦΜ Έδρα
εκμετάλ-

Κωδικός
εκμετάλ-

λευσης

λευσης

Αριθμός
ενωτίου
ζώου

Ημ/νία
Ημ/νία
παραλα- δειγματοβής
ληψίας
για ΜΣΕ

Συνολι
κό
Βάρος
(kg)

Υπόδειγμα 1β. Καταγραφή εισερχόμενων κλήσεων «λοιπά νεκρά ζώα»
Ημ/νία & Αριθμός
ώρα
τηλεφώνου
κλήσης

Ονοματεπώνυμο
καλούντος

Σημείο
περισυλλογής

Είδος
νεκρού
ζώου

Αριθμός
ζώων

Συνολικό
Βάρος
(kg)

Υπόδειγμα 2α. Μηνιαία αναφορά πεπραγμένων «νεκρά ζώα»
ΒΟΟΕΙΔΗ
1

Αριθμός νεκρών
περισυλλέχθηκαν

2

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

3

Βάρος
(kg)
ζώων
περισυλλέχθηκαν

4

5

6

ζώων

που

που

Βάρος
(kg)
ζώων
που
επεξεργάστηκε η εγκατάσταση
επεξεργασίας
Μέθοδος αδρανοποίησης που
χρησιμοποιήθηκε
Υποδείξεις/συστάσεις Αρμόδιων
Κτηνιατρικών Αρχών κατά τη
διάρκεια του παρελθόντος μηνός
και μέτρα συμμόρφωσης που
τυχόν ελήφθησαν. Προβλήματα
που
διαπιστώθηκαν
(σε
ελεύθερο κείμενο)
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Υπόδειγμα 2β. Μηνιαία αναφορά πεπραγμένων «λοιπά νεκρά ζώα»
Παρατηρήσεις
1

Αριθμός νεκρών ζώων που περισυλλέχθηκαν

2

Βάρος (kg) ζώων που περισυλλέχθηκαν

3

Βάρος (kg) ζώων που επεξεργάστηκε η
εγκατάσταση επεξεργασίας

4

Μέθοδος
αδρανοποίησης
χρησιμοποιήθηκε

που

Υποδείξεις/συστάσεις Αρμόδιων Κτηνιατρικών
Αρχών κατά τη διάρκεια του παρελθόντος
μηνός και μέτρα συμμόρφωσης που τυχόν
ελήφθησαν. Προβλήματα που διαπιστώθηκαν
(σε ελεύθερο κείμενο)

5

Υπόδειγμα 3. Κατάσταση κτηνοτρόφων όπου συλλέχθηκαν «νεκρά ζώα»
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ

Έδρα
Εκμετ/σης

Κωδικός
Εκμετ/σης

Αριθμός ενωτίου
ζώου

Υπόδειγμα 4. Κατάσταση «λοιπών νεκρών ζώων» που συλλέχθηκαν
Α/Α

Είδος ζώου

Τοποθεσία που έγινε η περισυλλογή (Θέση,
Κοινότητα, Δήμος)

Αίτιο θανάτου (αν είναι
γνωστό)

Υπόδειγμα 6. Εμπορικό έγγραφο (τροποποιείται κατάλληλα για λοιπά νεκρά ζώα)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Για τη μεταφορά, εντός της Ελλάδας, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1069/2009.
Το εμπορικό έγγραφο συμπληρώνεται πλήρως από τον αποστολέα και συνοδεύει το φορτίο από τον
τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο προορισμού.

Στοιχεία της αποστολής
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

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

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Επωνυμία
εγκατάστασης

Επωνυμία
εγκατάστασης

Αρ.έγκρισης

Αρ.έγκρισης

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Ημερομηνία/ώρα

Ημερομηνία/ώρα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
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Κατηγορία υλικών (1, )
Είδος ζώου

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Αριθμός ζώων

Βοοειδή …..

Αιγοπρόβατα …..

Ποσότητα (βάρος σε κιλά)

Βοοειδή …..

Αιγοπρόβατα ……

Θερμοκρασία
αποθήκευσης/μεταφοράς

Περιβάλλον (Α/Μ)

Ψύξη (Α/Μ)

Είδος επεξεργασίας

Αποτέφρωση

Κατάψυξη (Α/Μ)
Μεταποίηση

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι : α) τα ανωτέρω
στοιχεία είναι ακριβή
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

β) έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ώστε να αποτρέπεται η
επιμόλυνση των ΖΥΠ από παθογόνους παράγοντες και η
διασταυρούμενη επιμόλυνση των διαφόρων κατηγοριών

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

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι :
α) το όχημα είναι εγκεκριμένο για τη μεταφορά ΖΥΠ αυτής της
κατηγορίας
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

β) το φορτίο μεταφέρεται στις κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας και άμεσα σε εγκεκριμένο/καταχωρημένο τόπο
προορισμού
γ) το όχημα ή οι περιέκτες φέρουν εμφανώς και ευκρινώς την
κατάλληλη σήμανση κατά
περίπτωση σύμφωνα με το Παρ. VIII, Κεφ.ΙΙ Καν.142/2011
δ) το όχημα και οι περιέκτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται
από εκτροφή σε εκτροφή και μετά την εκφόρτωση

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

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι : α) παρέλαβα το
ανωτέρω φορτίο
β) το όχημα και οι περιέκτες καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν
μετά την εκφόρτωση

Υπογραφή Παραλήπτη (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία)
Η υπογραφή πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα από των τυπογραφικών στοιχείων.
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Το εμπορικό έγγραφο συμπληρώνεται από τον αποστολέα και αρχικά συνυπογράφεται από τον
αποστολέα και μεταφορέα. Το πρωτότυπο συνοδεύει το φορτίο από τον τόπο φόρτωσης μέχρι
τον τόπο προορισμού, όπου υπογράφεται από τον παραλήπτη και φυλάσσεται στο αρχείο του,
ενημερώνοντας σχετικά τον αποστολέα. Το εμπορικό έγγραφο εκδίδεται σε τουλάχιστον 3
αντίγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης,
μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω
έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική
απάντηση τους.]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική
ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]2019/S 112-275156

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει
υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις
οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])www.promitheus.gov.gr
(ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 19PROC005113697)

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:998037420
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.ppel.gov.gr
Πόλη:ΤΡΙΠΟΛΗ
Οδός και αριθμός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Ταχ. κωδ.:22100
Αρμόδιος επικοινωνίας:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο:2713611611
φαξ:2713611619
Ηλ. ταχ/μείο:promark@arcadia.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύντομη περιγραφή:
Σελίδα A
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α) η περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση των «νεκρών ζώων» ήτοι: i. των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και
προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται
επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντα Προγράμματα
Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα βοοειδή και τα
αιγοπρόβατα αντιστοίχως, σε εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού
διενεργείται στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες
και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών ii. των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται
στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων β)
η περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία)
των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» ήτοι: των πτωμάτων κάθε είδους και όλων των ηλικιών των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά
κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν παραλαμβάνονται
δεσποζόμενα νεκρά ζώα ή νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε
ζωολογικούς κήπους ή γενικά σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και
γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):161210/40031/11.06.2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
%
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σελίδα A
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-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ναι / Όχι
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Ναι / Όχι
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σελίδα A
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-

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σελίδα A
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-

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σελίδα A
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-

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Ναι / Όχι
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Σελίδα A

65 από

Διαδικτυακή Διεύθυνση

19PROC005115668 2019-06-14

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Σελίδα A
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-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Σελίδα A
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σελίδα A
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Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
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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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που
έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπόδειγμα

Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Ενδεικτικές ποσότητες (κιλά)

Προσφερόμενη τιμή ανά
κιλό νεκρών ζώων
(χωρίς Φ.Π.Α)

Προσφερόμενη τιμή ανά
κιλό νεκρών ζώων (με
Φ.Π.Α)

€

€

Συνολική
αξία
(χωρίς Φ.Π.Α)

Συνολική αξία
(με ΦΠΑ 24%)

€

€

(τόπος, ημερομηνία)
………………………...……...................
Ο Προσφέρων
(ψηφιακή υπογραφή)

Επισημάνσεις :
Οι ποσότητες (κιλά) είναι ενδεικτικές και έχουν σημειωθεί στον πίνακα με τα δεδομένα της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ
1. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με βάση τα κιλά που περισυλλέγησαν
2. Δεν δύναται να υπάρξει υπέρβαση των 600.000,00 ευρώ για το τριετές πρόγραμμα, συνολικά
3. Οι τιμές στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία
4. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,60€ ανά κιλό μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
5. Στις ενδεικτικές ποσότητες συμπεριλαμβάνεται και η προαίρεση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Πρακτικούτης Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.
……………………………..
ΤΜΗΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία :
Αρ.πρωτ.:
Προς : Επιτροπή Συντονισμού
&Παραλαβής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου για την Π.Ε ……………………………………………
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων
τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Πελοποννήσου
(Διακήρυξη …)
Οι
κάτωθι
υπογράφοντες :
1
…………………………………
……….
2
…………………………………
……….
3
…………………………………
………..
που αποτελούν την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου της Π.Ε……………….., η οποία
συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. ……….. Απόφαση του Περιφερειάρχη ……………., συνεδρίασε σήμερα …………..,
ημέρα ………. και ώρα ……. π.µ., στο γραφείο ………. και αφού εξέτασε ενδελεχώς την πορεία υλοποίησης του έργου
και τα υποβληθέντα από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος έγγραφα τεκμηρίωσης και τα παραδοτέα της
σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από ……. έως ………...
Διαπίστωσε ότι
τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα παραδοτέα του έργου που κατατέθηκαν για το μήνα ………, από τον φορέα
υλοποίησης του προγράμματος «…………», είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και την
υπογραφείσα Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα :
ΝΑΙ
Σελίδα A 70 από
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αριθμός «νεκρών ζώων» που περισυλλέχθηκαν ανά είδος ζώου
2. Αριθμός εκμεταλλεύσεων ανά είδος ζώου
3. Συνολικό βάρος «νεκρών ζώων» που περισυλλέχθηκαν, το οποίο αποδεικνύεται από τα σχετικά ζυγολόγια που υποβλήθηκαν
4. Συνολικό βάρος ανά είδος λοιπών νεκρών ζώων που διαχειρίστηκε η μονάδα διαχείρισης, το οποίο
αποδεικνύεται από τα σχετικά ζυγολόγια που υποβλήθηκαν
Β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
α)καταγραφές των εισερχομένων κλήσεων (Υποδείγματα 1α, 1β, 1,γ)

β) μηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (Υποδείγματα 2α,
2β, 2γ),
γ) κατάσταση με τα «Νεκρά Ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα 3)
δ) κατάσταση με τα «Λοιπά νεκρά ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα 4)

ΟΧΙ
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στ) αντίγραφα των ζυγολογίων,
ζ) αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (Υπόδειγμα 6)
η) Πρακτικά Αποτέφρωσης/Διαχείρισης από τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης
θ) Αντίγραφα Διαβατηρίων(βοοειδή)
ι) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης(αιγοπροβάτα)
Γ. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
α)Υποδείξεις/συστάσεις αρμοδίων αρχών/Επιτροπών κατά τη διάρκεια του προηγουμένου μηνός
και μέτρα συμμόρφωσης που τυχόν ελήφθησαν
Η υλοποίηση του έργου για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα έγινε/δεν έγινε σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη και την υπογραφείσα σύμβαση.
Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παρόν πρακτικό παραλαβής συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα µέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
κοινοποιείται στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης Οκτωβρίου 29
Τ.Κ.: 22100, Τρίπολη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
…………………

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠ’

ΑΡΙΘΜ…….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυούμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των ..................................Ευρώ
(…………………………………………) (& ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας
………………………………………….Δ/νση……………………………………
……Τ.Κ. ………, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. ………………….…Σύμβασης για το «Πρόγραμμα περισυλλογής
και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τρία έτη από την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ ..................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας,
καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ):
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για το έργο «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και
κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην
περιφέρεια Πελοποννήσου για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-526, 2018ΕΠ52600004).
Στην .........................., σήμερα ......................., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην ........................ (οδός ..................., ΤΚ.........................), νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ……………………………..(εφεξής «ο Εργοδότης») και
ΙΙ) ..............................................(εφεξής «ο Ανάδοχος»)
έχοντας υπόψη:
α) Την με αριθ. ………………………………………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, καθώς και τη σχετική Προσφορά του Αναδόχου, τα
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι και ΙΙ
αντίστοιχα,
β) Την με αριθ. ……………………………………………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον Ανάδοχο,
γ) Την με αριθ. ………………………………………………….. απόφαση του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφώνησαν,
συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης
Με την παρούσα Σύμβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου
των
απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και
αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από
νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα». Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης έχει ως ακολούθως:
α) περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη ή/και αποτέφρωση των «νεκρών ζώων» ήτοι:


των πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα εκάστοτε κατ’ έτος ισχύοντα Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αντιστοίχως, σε
εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα
βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα
πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών



των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης
παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
β) περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη ή/και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα Εθνική και
Κοινοτική Νομοθεσία) των «Λοιπών Νεκρών Ζώων» ήτοι: των πτωμάτων κάθε είδους και όλων των ηλικιών
των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου, σε Δημόσιες ή και Δημοτικές
εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν παραλαμβάνονται δεσποζόμενα νεκρά ζώα ή νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή
διέμεναν σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους ή γενικά σε κάθε είδους ενδιαίτημα
ή οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
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Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
1) «Αναθέτουσα Αρχή» : Η Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία είναι και ο εργοδότης του έργου.
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Πελοποννήσου, έργο της οποίας θα είναι ο
συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του συνολικού έργου του Αναδόχου εκ μέρους της
Περιφέρειας. Για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από τις «Επιτροπές Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης» του
έργου, που θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και την «Επιτροπή
Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, με τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για τη
σωστή εκτέλεση του έργου.
3) «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Π.Ε»: είναι το οικείο Τμήμα ή τα οικεία Τμήματα Κτηνιατρικής για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4) «πρόγραμμα»: οι διαδικασίες περισυλλογής, διαχείρισης, απόρριψης και αποτέφρωσης των α) «νεκρών
ζώων», β)«Λοιπών νεκρών ζώων» και γ)«Κατασχεθέντων προϊόντων»:
5) «νεκρό/α ζώο/α»: κάθε νεκρό βοοειδές, αίγα ή πρόβατο, τα οποία ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στα οποία εκτελείται ή
όχι δειγματοληψία για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες(ΜΣΕ),
6) «Λοιπά νεκρά ζώα» κάθε άλλο είδος ζώου ανεξαρτήτου ηλικίας πλην αυτών της περίπτωσης 5), που
ανευρίσκονται νεκρά εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά μήκος του Εθνικού
Οδικού Δικτύου, σε Δημόσιες και Δημοτικές εκτάσεις. Δεν περιλαμβάνονται ζώα ευρισκόμενα εντός
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δεσποζόμενα νεκρά ζώα, νεκρά ζώα που φιλοξενούνταν ή διέμεναν σε
Δημοτικά ή Ιδιωτικά Καταφύγια ζώων, σε ζωολογικούς κήπους, σε κάθε είδους ενδιαίτημα ή
οικίες(συμπεριλαμβανομένων των αύλειων χώρων αυτών) και γενικά σε ιδιόκτητους χώρους.
7) «εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης»: η μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα συναποτέφρωσης ή
μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού ή υψηλού
δυναμικού ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα συναποτέφρωσης,
εγκεκριμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 211/2006 (Α΄211), όπως κάθε φορά ισχύει,
8) «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος ή ανάδοχοι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και
προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού.
9) «Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος»: προσωπικό (ένα άτομο με 2 έτη εμπειρία) ειδικότητας
Χ η μ ι κό ς Μ η χ α ν ι κό ς ή Μ η χα ν ο λ ό γ ο ς Μ η χα ν ι κό ς ή Κ τ η ν ί α τ ρ ο ς Π.Ε, με οποιαδήποτε σχέση
εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή κατ’ ανάθεση έργου από τον ανάδοχο, ο οποίος
ορίζεται από τον ανάδοχο και έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού του προγράμματος και της
συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πελοποννήσου και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
10) «Προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς»: ορίζεται ή ορίζονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο και
έχει/ουν την ευθύνη να μεταβαίνει/νουν στον τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα, να περισυλλέξει τα
νεκρά ζώα ή προϊόντα, να παραλάβει και να συνυπογράψει τα συνοδευτικά έγγραφα(όπου αυτό απαιτείται)
και να τα μεταφέρει στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
11)«Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση, παραλαβή και Πιστοποίηση του έργου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
12)«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής
της Πελοποννήσου και έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνολική παραλαβή του
έργου σε επίπεδο Περιφέρειας.

Άρθρο 3
Είδος παρεχόμενων Υπηρεσιών- Διάρκεια της σύμβασης
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό 85200000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV)- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής από τα συμβαλλόμενα
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μέρη και η εκτέλεσή της θα διαρκέσει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αυτή ή έως τη διαχείριση του συνόλου
των ποσοτήτων ζωικών υποπροϊόντων του παρόντος έργου. Η παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνεται κατά
περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας.
Άρθρο 4
Συμβατικό Τίμημα - Τρόπος πληρωμής
1) Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι της Περιφέρειας
Πελοποννήσου του έτους 2018. Για την χρηματοδότηση της σύμβασης έχει εκδοθεί η με αριθμό ........................
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ ................) για την χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 600.000,00 ευρώ (
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
2) Η τιμή ανά κιλό περισυλλεχθέντος νεκρού ζώου ή «κατασχεθέντων προϊόντων» ανέρχεται στο
ποσό
των …………………………….. ευρώ (…………………….€) χωρίς Φ.Π.Α και στο ποσό των ………………………..
ευρώ(………………….€) με Φ.Π.Α 24%. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης και τυχόν παρατάσεις ή τροποποιήσεις αυτής και είναι σύμφωνη με την οικονομική προσφορά του
Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα II
3) Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των
…………………………….. ευρώ(…………………….€) χωρίς Φ.Π.Α και στο ποσό των ……………………….. ευρώ (………………….€) με
Φ.Π.Α 24%.
4) Ανάλυση του προϋπολογισμού: Το ποσό του συμβατικού τιμήματος για το σύνολο του έργου
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% και του δικαιώματος προαίρεσης, κατανέμεται όπως στους παρακάτω
πίνακες:
Α. Πίνακας Προϋπολογισμού του έργου για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περιοχές
Υλοποίησης
Συνολικά για την
Περιφέρεια
Πελοπονήσου

Αρχικός
Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που
θα
περισυλλεγ
ούν (kg)
709.677,42

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(€)
425.806,45

Αξία με ΦΠΑ
24%(€)

528.000,00

Προαίρεση 12%
Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που θα
περισυλλεγούν
(kg)
96.774,18

Σύνολο

Αξία χωρίς
ΦΠΑ
(€)

Αξία με
ΦΠΑ 24%
(€)

58.064,51

72.000,00

Αξία(€)

600.000,00

5) Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρω ποσού.
6) Στο ποσό της δαπάνης περιλαμβάνεται:
i.
η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
ii.
η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές υλικών
συσκευασίας δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα «νεκρά ζώα»
iii.
η δαπάνη αποστολής των δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα «νεκρά ζώα»
iv.
Η προμήθεια κάθε άλλου υλικού για την εκτέλεση της σύμβασης
7) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά(ανά μήνα) ανάλογα με τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευτεί οι σχετικές για τον σκοπό αυτό πιστώσεις. Το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση
των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από τον χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά
επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πελοποννήσου
8) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για το εκτελεσθέν έργο θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία(Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ
Πελοποννήσου), μέσω των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
i.

Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

ii.

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

iii.

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

iv.

Όλα τα παραδοτέα του έργου
Σελίδα

79 από 89

19PROC005115668 2019-06-14

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται έπειτα από την έκδοση των «Πρακτικών Καλής
Εκτέλεσης» των αρμοδίων επιτροπών «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων
και του «Πρωτόκολλου Παραλαβής» της Επιτροπής «Συντονισμού και Παραλαβής» του Έργου της
Περιφέρειας.
9) Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολούθως συγκαλούν την οικεία «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Πιστοποίησης» προκειμένου να αποφανθεί για την υλοποίηση του έργου για το χρονικό διάστημα αναφοράς
και να συνταχθεί, εντός τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων από τον
Ανάδοχο, το σχετικό «Πρακτικό καλής εκτέλε- σης» (Παράρτημα IV της Διακήρυξης). Η Αρμόδια Κτηνιατρική
Αρχή θα αποστείλει το πρακτικό και τα παραδοτέα του έργου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και μέσω αυτής
στην «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας.
10) Ακολούθως η «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» συντάσσει το σχετικό «Πρωτόκολλο Παραλαβής»,
βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών των «Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
11) Το «Πρωτόκολλο Παραλαβής» θα συντάσσεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
αποστολής των παραδοτέων του έργου από τον ανάδοχο στις Περιφερειακές Ενότητες. Εφόσον η
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς να έχει συνταχθεί το σχετικό « Πρωτόκολλο Παραλαβής της
«Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής», τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα
πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.
12) Ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος των εξήντα(60) ημερών θεωρείται η τελευταία χρονολογικά
ημερομηνία αποστολής από τον Ανάδοχο στις Περιφερειακές Ενότητες.
13) Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.
14) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ε) Κάθε άλλη προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κράτηση.
στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 5
Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία και αρχές στην εκτέλεση της
σύμβασης
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης :
1) θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2) Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3) Δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
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4) Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
5) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι λοιπές διατάξεις
νομοθετικού πλαισίου και οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
6) 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.
7) Ο ανάδοχος υποχρεούται είτε πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να κοινοποιήσει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τα στοιχεία (όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους)
των τυχόν υπεργολάβων του.
8) να γνωστοποιεί εγκαίρως 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
9) ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
10) Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία
Άρθρο 6
Τροποποίηση – Δικαιώματα προαίρεσης – Παράτασης της σύμβασης
1) Τροποποίηση της Σύμβασης: 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. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης δεν δύναται να
γίνει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος, ήτοι 600.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η
τιμή μονάδας (ευρώ ανά κιλό) παραμένει σταθερή και σύμφωνη με την οικονομική προσφορά που
έχει υποβάλλει ο ανάδοχος και όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 , παραγρ.2 της παρούσας.
Δικαίωμα Προαίρεσης:
i.

Η Αναθέτουσα Αρχή, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, της υγείας των ζώων και της
προστασίας του περιβάλλοντος εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με
βάση την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος της περισυλλογής και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο, για την περιοχή όπου με ευθύνη του Αναδόχου υλοποιείται
το «πρόγραμμα», τη συνέχιση του έργου μετά την εξάντληση των συμβατικών προϋποθέσεων,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου έως ποσοστού
12% ως δικαίωμα της προαίρεσης της συμβατικής δαπάνης.
ii.
Η τιμής μονάδος κατά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης θα παραμείνει ίδια με αυτήν
της συμβατικής τιμής.
iii.
Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, αποδέχεται εκ των προτέρων την υποχρέωση να
εκτελέσει το πρόγραμμα επιμελώς μέσα στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και υπό τους ίδιους
όρους αυτής αλλά και της Διακήρυξης.
iv.
Το ύψος των πιστώσεων έως του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης για την περιοχή
όπου με ευθύνη του Αναδόχου έχει ως ακολούθως:
Α. Πίνακας Προαίρεσης για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περιοχές
Υλοποίησης
Συνολικά για την
Περιφέρεια
Πελοπονήσου

Αρχικός
Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που
θα
περισυλλεγ
ούν (kg)
709.677,42

2) Παράταση της Σύμβασης :
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Αξία
χωρίς
ΦΠΑ
(€)
425.806,45

Αξία με ΦΠΑ
24%(€)

528.000,00

Προαίρεση 12%
Εκτιμώμενη
ποσότητα
κιλών που θα
περισυλλεγούν
(kg)
96.774,18

Σύνολο

Αξία χωρίς
ΦΠΑ
(€)

Αξία με
ΦΠΑ 24%
(€)

58.064,51

72.000,00

Αξία(€)

600.000,00
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i.

Ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του έργου έως τρεις (3) φορές και όχι
πέραν του εξαμήνου συνολικά, ενεργοποιώντας το δικαίωμα παράτασης, το οποίο δεν μπορεί να
ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως έχει προβλεφθεί από την παρούσα.

ii.

Σε κάθε περίπτωση παράτασης της σύμβασης η τιμή μονάδας (ευρώ ανά κιλό) παραμένει σταθερή και
σύμφωνη με την οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος

5

Κατά την παράταση ή τροποποίηση της σύμβασης η διαδικασία της τροποποίησης ανανέωσης ή η
υπογραφή της παράτασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήξη της αρχικής Σύμβασης

6

Η Σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και με την σύμφωνη γνώμη και
των δύο συμβαλλομένων.
Άρθρο 7
Υλοποίηση του
προγράμματος

Α. Προσωπικό και οχήματα
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής αυτής, ο Ανάδοχος
οφείλει να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα εξής:
1) Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του «Επιστημονικού Υπευθύνου», ο οποίος θα έχει την
ευθύνη της συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πελοποννήσου και τα Τμήματα
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
2) Κατάλογο με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας του «Προσωπικού συλλογής και μεταφοράς» που θα
έχουν την ευθύνη να μεταβαίνουν στον τόπο της περισυλλογής για να παραλάβουν τα νεκρά ζώα ή τα
«κατασχεθέντα προϊόντα» και να τα μεταφέρουν στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης και να
συνυπογράψουν τα συνοδευτικά έγγραφα(όπου αυτό απαιτείται)
3) Κατάλογο με τα οχήματα και την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθούν για την περισυλλογή των νεκρών
ζώων ή των «κατασχεθέντων προϊόντων».
Β. Περισυλλογή και μεταφορά «νεκρών ζώων» ή «λοιπών νεκρών ζώων»:
1) Οι κτηνοτρόφοι στην εκμετάλλευση των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη νεκρών ζώων θα επικοινωνούν με
τον υπεύθυνο του έργου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου, και θα τον πληροφορούν για τον
τόπο όπου βρίσκονται τα νεκρά ζώα.
2) Αν τα νεκρά ζώα είναι εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και
καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη του, η «Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής
Ενότητας» επικοινωνεί με τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» ή καλεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τον
ανάδοχο και τον πληροφορεί για τον τόπο περισυλλογής.
3) Ίδια διαδικασία με την προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται και στην περίπτωση
«Κατασχεθέντων
προϊόντων» ή
«Λοιπών Νεκρών Ζώων» που πρέπει να περισυλλεγούν. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση του αναδόχου
πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της Αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής της Π.Ε ή της Περιφέρειας.
4) Η περισυλλογή των νεκρών ζώων γίνεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος όλες τις
ημέρες της εβδομάδας
5) Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, κατά την διάρκεια μια τηλεφωνικής κλήσης, να καταγράφει στο
τηλεφωνικό κέντρο τα στοιχεία του καλούντος όπως αυτά καταγράφονται στα υποδείγματα 1α, 1β της
διακήρυξης, κατά περίπτωση.
6) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος(ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να θέτει τα παραπάνω στοιχεία στη
διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όποτε αυτά ζητηθούν.
7) Το «προσωπικό περισυλλογής και μεταφοράς» του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μεταβαίνει στον
τόπο περισυλλογής με εγκεκριμένο όχημα κατηγορίας 1 ή 1, 2 περισυλλέγει και μεταφέρει τα ζώα σε
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.
8) Η ζύγιση των περισυλλεγόντων ζώων και προϊόντων λαμβάνει χώρα στην εγκατάσταση διαχείρισης. Για κάθε
όχημα και για κάθε δρομολόγιο εκδίδεται ξεχωριστό ζυγολόγιο.
9) Κάθε ζυγολόγιο εκτυπώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύγισης και υπογράφεται από τον
υπεύθυνο της εγκατάστασης διαχείρισης και τον ζυγιστή και αποστέλλεται στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή κατά
την υποβολή των παραδοτέων. Στο κάθε ζυγολόγιο υποχρεωτικά θα πρέπει επιπλέον να αναγράφεται: α) η
ημερομηνία ζύγισης, β) Οι αριθμοί των ενωτίων των «νεκρών ζώων» , γ) ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
10) Κατά την περισυλλογή συντάσσεται εμπορικό έγγραφο (Υπόδειγμα 4 της Διακήρυξης) με ευθύνη του
προσωπικού περισυλλογής και μεταφοράς ή της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής κατά περίπτωση.
12) Η περισυλλογή και η μεταφορά όλων των ειδών των νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην
εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 24 ωρών στην περίπτωση «νεκρών
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ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 48 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες
περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
13) Η λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού διενεργείται από κτηνίατρο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ή από εξουσιοδοτημένο από αυτές πρόσωπο και υπό την άμεση εποπτεία
αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ώρα
άφιξης των οχημάτων στην εγκατάσταση για την λήψη των δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού. Μετά την λήψη των
δειγμάτων και την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων αποστολής, τα
δείγματα συσκευάζονται καταλλήλως και αποστέλλονται στα Επίσημα Εργαστήρια ή στο Εργαστήριο Αναφοράς.
Η δαπάνη αποστολής βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αδυναμίας των εργαστηρίων να εξετάσουν άμεσα τα
δείγματα , αυτά καταψύχονται και τοποθετούνται για διατήρηση στον χώρο κατάψυξης που διαθέτει ο
ανάδοχος.
14 ) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ανεξαρτήτως του υγειονομικού
καθεστώτος αυτών, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, προστασία)
του εξοπλισμού, των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού, πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από
την εκμετάλλευση, για την αποτροπή μετάδοσης και διασποράς λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ
των εκμεταλλεύσεων ή σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας.
15 ) Τα «νεκρά ζώα» που ανευρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτική
σήμανση, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των βοοειδών και
αιγοπροβάτων. Ειδικά για τα νεκρά βοοειδή, αυτά θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα ατομικά και στην
Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΣ-Κ). Σε περίπτωση ανεύρεσης «νεκρών ζώων» εντός ή εκτός
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς σήμανση τότε η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από
εντολή της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής.
16 ) Κατά την περισυλλογή νεκρών ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος,
ο ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης που πηγάζει από τις διατάξεις της περίπτωσης 14) της παρούσας
παραγράφου, θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και την Αρμόδια κατά περίπτωση Κτηνιατρική Αρχή ή την
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Γ. Διαχείριση των νεκρών ζώων στην εγκατάσταση διαχείρισης από τον ανάδοχο
i.
Τα «νεκρά ζώα» ή τα «Λοιπά Νεκρά ζώα» που οδηγούνται σε μονάδα μεταποίησης υλικών
κατηγορίας 1, μεταποιούνται με τη μέθοδο της αποστείρωσης υπό πίεση. Τα παραγόμενα υλικά,
αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, αποθηκεύονται χωριστά φέροντας ειδική σήμανση
παρτίδας, μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ΜΣΕ, ως ακολούθως:
α) παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίηση νεκρών ζώων με αρνητικά
εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής,

ii.
iii.

β) παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίηση νεκρών ζώων με θετικά
εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξέτασης των δειγμάτων από τα Επίσημα Εργαστήρια της χώρας ή το
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, μετά την παρέλευση ενός λογικού χρονικού διαστήματος, με
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όλα τα υλικά διαχειρίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β)
Τα «νεκρά ζώα», τα «Λοιπά Νεκρά ζώα» που οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης, αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται άμεσα και τα κατάλοιπα αποτέφρωσης
και συναποτέφρωσης απορρίπτονται σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας
1999/31/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Υποδείγματα για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου υποβάλλονται από τον ανάδοχο συμπληρωμένα κατά
περίπτωση τα υποδείγματα του παραρτήματος Ι της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Άρθρο 8
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης –Παραδοτέα
1) Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και η παραλαβή αυτού θα πραγματοποιείται
από τις αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές. Ο ανάδοχος, εντός του πρώτου
δεκαημέρου εκάστου μηνός, παραδίδει στις αρμόδιες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα
παρακάτω ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του έργου:
α) καταγραφές των εισερχομένων κλήσεων (Υποδείγματα της διακήρυξης 1α, 1β, 1γ)
β) μηνιαία αναφορά πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα αντίστοιχα (Υποδείγματα της διακήρυξης
2α, 2β, 2γ)
γ) κατάσταση με τα «Νεκρά Ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα της διακήρυξης 3)
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δ) κατάσταση με τα «Λοιπά νεκρά ζώα» που περισυλλέχτηκαν (Υπόδειγμα της διακήρυξης 4)
στ)αντίγραφα των ζυγολογίων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης διαχείρισης και τον
ζυγιστή
ζ) αντίγραφα των εμπορικών εγγράφων (Υπόδειγμα της διακήρυξης 6)
η) Πρακτικά Αποτέφρωσης/Διαχείρισης ανά μήνα, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο της μονάδας
διαχείρισης)
θ) Αντίγραφο του Διαβατηρίου του ζώου στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς, το
οποίο παραλαμβάνει από τον κάτοχο του ζώου
ι) Απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων
2) Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (Ανάδοχος) δεσμεύεται ότι θα δέχεται ανεπιφύλακτα κάθε επίσημο
έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για την υλοποίηση του προγράμματος και ότι θα συμμορφώνεται
άμεσα, στις υποδείξεις/συστάσεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών για διόρθωση και αποκατάσταση των
ελλείψεων ή αδυναμιών του προγράμματος, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
3) Σε περίπτωση μη υλοποίησης μέρους ή του συνόλου του έργου ή/και μη συμμόρφωσης με τις
υποδείξεις/συστάσεις των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών για την υλοποίηση του προγράμματος,
επιβάλλονται στον Αναδοχο, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τις διατάξεις των
άρθρων 10 και 11 της παρούσας σύμβασης , κυρώσεις
4) Με την λήξη εκάστου έτους και συνολικά του προγράμματος, εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, ο
ανάδοχος υποβάλλει την ετήσια και την τελική έκθεση πεπραγμένων αντίστοιχα, για κάθε Περιφερειακή
Ενότητα σύμφωνα με τα Υποδείγματα 2α, 2β, 2γ κατ’ αναλογία. Η ετήσια και τελική έκθεση πεπραγμένων
περιλαμβάνει τα πεπραγμένα υλοποίησης του προγράμματος, ανά έτος και συνολικά, για όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας. Η ετήσια και τελική έκθεση πεπραγμένων αποτελούν επίσης
«Παραδοτέα» του έργου και η καθυστερημένη ή μη υποβολή τους αποτελούν λόγους επιβολής κυρώσεων
στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
5) Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά ανά μήνα, από τις αρμόδιες τριμελείς
«Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων και την «Επιτροπή Συντονισμού
και Παραλαβής» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.1 και 6.3
της Διακήρυξης και το άρθρο 2 (περιπτώσεις 12 και 13) της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση-Απόρριψη παραδοτέων
1) Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση ή ελλιπής συμπλήρωση των παραδοτέων τότε η Διευθύνουσα
Υπηρεσία ζητά γραπτές εξηγήσεις από τον ανάδοχο και απαιτεί την επανυποβολή τους εντός 10 εργασίμων
ημερών. Εάν και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα απορρίπτονται οριστικά και δεν
διενεργείται καμία πληρωμή στον ανάδοχο, ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας.
2) Όταν επί των παραδοτέων παρατηρούνται άλλου είδους ελάσσονος σημασίας διαφορές (π.χ. υπέρβαρα
ζώα, αδυναμία ταυτοποίησης του ζώου όταν αυτό απαιτείται κ.λπ.) ή υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης (π.χ.
έλλειψη ζυγολογίου, εμπορικού εγγράφου κλπ.), οι αρμόδιες επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται επίσης να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν το
διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ή εάν οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις και πληροφορίες κριθούν μη
επαρκείς, τότε οι Επιτροπές απορρίπτουν τα κιλά αυτά και δεν θα πραγματοποιείται η πληρωμή τους από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 10
Ποινικές Ρήτρες
1) Σύμφωνα με την παράγραφο Β.2 , περιπτώσεις 4) και 12) του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης και του
άρθρου 7, παραγρ. Β , περιπτώσεις 4) και 7 της παρούσης, η περισυλλογή και η μεταφορά των
νεκρών ζώων ή των «Κατασχεθέντων προϊόντων» στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης πρέπει να γίνεται όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 24 ωρών στην περίπτωση «νεκρών
ζώων» από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα εγκεφαλικού ιστού και εντός 48 ωρών το αργότερο στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, από την ώρα ειδοποίησης.
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2) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των οχημάτων ή της εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης
επακόλουθης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης
προγράμματος ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας και
Διευθύνουσα Υπηρεσία(Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Πελοποννήσου) για το είδος της βλάβης,
απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο επανέναρξης του προγράμματος.

και
του
την
τον

3) Εφόσον δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή δεν βρεθεί άλλη τεχνική λύση (π.χ. αντικατάσταση οχημάτων ή χρήση
άλλης μονάδας διαχείρισης) για τη συνέχιση του προγράμματος το αργότερο εντός (48) ωρών ή δεν υπάρχει
δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των νεκρών ζώων σε ψυκτική εγκατάσταση της μονάδας διαχείρισης
μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/16.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο της σύμβασης.
4) Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή αντιρρήσεων του αναδόχου στην Αναθέτουσα
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, δύναται να χρησιμοποιήσει δικά της στοιχεία για την
επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στοιχείων - ισχυρισμών του Αναδόχου και να βασιστεί στα στοιχεία αυτά για
τον υπολογισμό της τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης και
να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην
Αναθέτουσα Αρχή τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
5) Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης της Αναθέτουσας
Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις
και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί οριστικά, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καθώς και
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
6) Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
7) Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της, τα οποία
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά.
8) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση εκτελεί πλημμελώς το έργο ή τμήμα αυτού (σε κάποια
Π.Ε) ή διακοπεί εξ ολοκλήρου η εκτέλεσή του, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και
να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
9) Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης κλπ.)
χωρίς αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες.

Άρθρο 11.
Καταγγελία της σύμβασης από τον Εργοδότη-Έκπτωση
Αναδόχου
1) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, να καταγγείλει την
σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εφόσον:
i.

ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
οιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και των όρων της διακήρυξης.

ii.

ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

iii.

εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματος του.

iv.

σε περίπτωση που συνταχθούν περισσότερα από τρία (3) πρακτικά κακής εκτέλεσης κατά το ίδιο έτος
εφαρμογής, από μία (ή περισσότερες) Επιτροπές «Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των
Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα
του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής των εις το άρθρο
10 της σύμβασης αναφερομένων ποινικών ρητρών, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να
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κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης.
v.

η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

vi.

ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

vii.

η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2) Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1) και πριν την καταγγελία της σύμβασης, κοινοποιείται στον
Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
3) Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
4) Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευσή της στον Ανάδοχο.
5) Μετά την καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και τη λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
i.

ii.

Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεών του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.

6) Το συντομότερο δυνατό μετά από την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
7) Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς
τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
8) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο
προβλεπόμενος από το άρθρ.74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες.

Άρθρο 12
Καταγγελία της σύμβασης από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν
πραγματοποιηθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση του τελευταίου παραστατικού-δικαιολογητικού
που του έχει ζητηθεί από τον φορέα πληρωμής, κάποια από τις προβλεπόμενες πληρωμές και εφόσον έχουν
σταλεί οι σχετικές, από το Υπουργείο Οικονομικών πιστώσεις επιχορήγησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Άρθρο 13
Εγγυητική Επιστολή
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ αριθμόν......................., Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας............, με ημερομηνία έκδοσης,............. ποσού ......................
€, που αντιπροσωπεύει το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την
οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση
υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης
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αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 13
Παρακολούθηση της σύμβασης
1) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, για την περιοχή ευθύνης του αναδόχου, θα διενεργείται από
την τριμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία και θα
εισηγείται στην τριμελή «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας», όπως αυτές (οι
επιτροπές) προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.1,) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης και στον άρθρο 2 της
παρούσας. Οι ως άνω Επιτροπές αποφαίνονται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων στην περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.
2) Οι «Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα εκδίδουν μηνιαία
«Πρακτικά Καλής Εκτέλεσης», σύμφωνα με το παράρτημα V της διακήρυξης στα οποία θα επισυνάπτονται
τα παραδοτέα του έργου. Τα δικαιολογητικά αυτά θα παραλαμβάνονται από την τριμελή «Επιτροπή
Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, η οποία θα πιστοποιεί, με το σχετικό «Πρωτόκολλο
Παραλαβής», στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την καλή εκτέλεση του έργου, τα συνολικά κιλά και το ύψος της
αμοιβής του αναδόχου για την χρονική περίοδο αναφοράς.
3) Ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, αρμόδια ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ως
Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις του αναδόχου
1) Το

έργο

θα

πρέπει

να

υλοποιείται

ταυτόχρονα

σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2) Ο Ανάδοχος ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικά του μέσα, προσωπικό, εξοπλισμό και δαπάνες
να υλοποιήσει το «πρόγραμμα» και όλες τις απορρέουσες εξ αυτού εργασίες, όπως αυτές καθορίζονται στην
παρούσα σύμβαση, στην διακήρυξη του διαγωνισμού, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του
Αναδόχου. Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα διαθέτει το προσωπικό, τους συνεργάτες του και τον
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και θα παρέχει στον «Εργοδότη» κάθε πληροφορία, την οποία
αυτός θα απαιτεί και θα α- φορά την υλοποίηση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση θα καλείται να
αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
3) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τα οχήματα περισυλλογής των νεκρών ζώων με φορητά μέσα και υλικά
καθαρισμού και απολύμανσης και οφείλει να τηρεί αρχείο τεκμηρίωσης των καθαρισμών και απολυμάνσεων.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στον καθαρισμό και απολύμανση των μέσων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
κατά την εκτέλεση του έργου, για την αποτροπή μεταφοράς μεταδοτικών νοσημάτων από εκτροφή σε εκτροφή
και από περιοχή σε περιοχή.
4) Ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής
νομοθεσίας καθώς και όσα ορίζονται από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, Υπουργικές
Αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις, εγκυκλίους που αφορούν το αντικείμενο και εκδίδονται από τα αρμόδια
Υπουργεία, όπως για παράδειγμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι υπεύθυνος για
την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Κάθε
παράλειψη, ουσιώδης ή μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη.
5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό, όσον αφορά: α) τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί στο έργο και β) την απαγόρευση απασχόλησης ανασφάλιστων προσώπων καθώς
και προσώπων που στερούνται των προϋποθέσεων νόμιμης παροχής εργασίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος
με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα
(κατάσταση εργασίας προσωπικού, συμβάσεις εργασίας έργου ή παροχής υπηρεσιών κλπ,) που θα
αποδεικνύουν την πιστή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και θα ελέγχονται από τις Επιτροπές των
Περιφερειακών Ενοτήτων και την «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας.
6) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα
Αρχή.
και τα αρμόδια όργανά της, ήτοι τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τις Αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα
Κτηνιατρικές Αρχές, τις «Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης» ανά Περιφερειακή Ενότητα και την
«Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας και υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις και τις οδηγίες αυτών, εντός των καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ προφορικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί
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από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την πορεία των εργασιών .
7) Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας και τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης και της
αποτελεσματικής υλοποίησης αυτού, ενώ ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται και να συνεργάζεται απρόσκοπτα
με τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των ελέγχων
8) Η επίβλεψη δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, και παραλείψεις που θα
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει σύμφωνα με
τις υποδείξεις των Αρμοδίων Αρχών, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.
9) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, εξετάζει τυχόν έγγραφες καταγγελίες του προσωπικού σε
βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τον ανάδοχο ή μέλη της ομάδας έργου που διαθέτει,
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της και ουδεμία ευθύνη φέρει η αναθέτουσα αρχή και τα αρμόδια
όργανά της.
10) Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς
του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε
με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης
πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
11) Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
12) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
13) Η Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδίων οργάνων της) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη
και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.
14) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα
είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
15) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
16) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του
Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του
αναδόχου- φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων αδικημάτων, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ
της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
17) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης
ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον
αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
18) Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση
είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ' ωφελεία της αναθέτουσας Αρχής.
19) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος εξώδικης ή δικαστικής αντιδικίας με τρίτους, που συνδέεται με την εκ
μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
20) Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από όλα τα
άρθρα της διακήρυξης.
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις του εργοδότη
Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που
απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί
απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των
συμβαλλομένων.
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Άρθρο 16
Ειδικοί όροι
Ο Φορέας υλοποίησης του προγράμματος, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Πελοποννήσου Διεύθυνση Κτηνιατρικής Πελοποννήσου), όποτε του ζητηθεί αναφορά των δραστηριοτήτων, στην οποία θα
περιγράφονται συνοπτικά οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες, τα τυχόν προβλήματα, οι λύσεις που προτείνονται κλπ.
Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (περισυλλογή, μεταφορά, αποτέφρωση κ.λπ.) ο φορέας
υλοποίησης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τη χρήση υλικών και μέσων, για την τήρηση
των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού καθώς και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων.
Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του και οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων, των κτηνοτρόφων καθώς και για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Οι εργαζόμενοι που θα χειρίζονται τα νεκρά ζώα πρέπει να φέρουν τον ενδεικνυόμενο εξοπλισμό, ήτοι μάσκα,
φόρμα, γάντια μιας χρήσης, να κάνουν χρήση των κατάλληλων απολυμαντικών και γενικά να ακολουθούν
επακριβώς τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.
Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και με την
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Άρθρο 18
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός το
πολύ 24 ωρών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν κατά την άποψή του την ανωτέρα βία, να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 19
Εμπιστευτικότητα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μυστική κάθε εμπιστευτική πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή
του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης και δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτον
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Εργοδότη, ενώ θα τις αποκαλύπτει μόνο σε όσους
υπαλλήλους-συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας, διασφαλίζοντας ότι αυτοί
είναι εν γνώσει και τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας. Ειδικότερα το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων,
των συμπερασμάτων που προκύπτουν και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών που
απορρέουν από την παρούσα είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά («εμπιστευτικές εργασίες» κατά την έννοια του
Άρθρου 676 του Αστικού Κώδικα) και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας.
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση, με αντάλλαγμα ή χωρίς, των κάθε
είδους στοιχείων του Έργου, των οποίων λαμβάνει γνώση.
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και χρήστης όλων των απαιτούμενων αδειών
και συμβάσεων χρήσης ή εκμετάλλευσης λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των σχεδίων, των
προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν και το προσωπικό ή συνεργάτες του.

Άρθρο 20
Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών:
Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα
Σύμβαση και τα επισυναπτόμενα εις αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του
Εργοδότη και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων αυτής της Σύμβασης, θα γίνεται
προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να επιλυθεί με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά
ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας, εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής.
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Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του Εργοδότη οποιαδήποτε αστική ή και ποινική
δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δρα ως δικονομικός
εγγυητής και θα αμύνεται υπέρ του Εργοδότη.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή
και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος
λαμβάνει από ένα (1).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αναπόσπαστα Μέρη της Σύμβασης)
I.
Η με αριθ. .............../2018 (ΑΔΑ: ............................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοπονήσου
II.

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

III.

Η με αριθμό ........................... Διακήρυξη της Περιφέρειας Πελοπονήσου, με τα παραρτήματα αυτής
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