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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  διαπραγμάτευση  κατ’  άρθρο 32,  παρ.2,  περίπτωση  γ΄  του  ν.4412/2016  για  την

ανάθεση  του  έργου  «Αντιμετώπιση  ασθενειών  υποχρεωτικής  δήλωσης  των  ζώων  στη  Δ/νση

Κτηνιατρικής  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης» προϋπολογισμού  50.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (40.322,58€

άνευ ΦΠΑ)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής 

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ.269/3-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.  (Α.Δ.Α.: ΨΞΞ67ΛΛ-468)

β) Η  αριθμ.808784(18250)/3-2-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1058)  

   Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -  Μ.Ε.Θ., θα προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης τους έργου: «Αντιμετώπιση

ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων στη Δ/νση Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης»  με τη διαδικασία του

άρθρου 32 παρ.2, περίπτωση γ΄ “Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”

του  Ν.4412/2016   (ΦΕΚ  Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (40.322,58€ άνευ ΦΠΑ)

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020.  

   Σχετική  η  αριθμ.808784(18250)/3-2-2020 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (Α/Α  1058),  (ΑΔΑΜ:
20REQ006234508),  η   οποία καταχωρήθηκε  στο Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής της  Δ/νσης
Οικονομικού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  α/α  1025,  συνολικού  ποσού  50.000,00€,  ΚΑΕ
02.21.01. 071.9473.2.01- Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας-Λειτουργικά ΔΑΟΚ για εξυγίανση.

Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

Το αντικείμενο του  έργου είναι:

Δεδομένου ότι στη χώρα μας  βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιζωοτία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών

(ΟΔΒ),  ενώ  ταυτόχρονα  υπάρχει  κίνδυνος  εμφάνισης  νέων  ασθενειών  όπως  αφθώδης,  γρίπη  πτηνών,

πανώλης μικρών μηρυκαστικών, ευλογιά κ.α., λόγω γειτνίασης με την Τουρκία, Βουλγαρία και άλλες χώρες

στις οποίες οι παραπάνω ασθένειες ενδημούν και ήδη παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα Αφρικανικής
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Πανώλης των χοίρων,  ζητείται  η ανάθεση υπηρεσιών  θανάτωσης, ταφής ή μεταφοράς και καύσης των

θανατούμενων  ή  νεκρών  ζώων  εκτροφών  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  στα  πλαίσια

προγραμμάτων εξάλειψης των παρακάτω νοσημάτων:

 Οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών

 Πανώλης των βοοειδών 

 Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

 Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

 Καταρροϊκός πυρετός

 Ευλογιά αιγοπροβάτων

 Φυσαλιδώδης στοματίτιδα

 Πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου

 Νόσος της κοιλάδας RIFT

 Αφθώδης πυρετός

 Γρίπη των πτηνών

 Αφρικανική Πανώλης των χοίρων

    Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ιδίως σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ), η οποία είναι

λοιμώδες νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης  που προσβάλλει χοίρους και αγριόχοιρους που χαρακτηρίζεται από

μεγάλη μεταδοτικότητα και  υψηλά ποσοστά θνησιμότητας  και  θνητότητας  που μπορεί  να ανέλθουν στο

100% και εμφανίστηκαν ήδη τα πρώτα κρούσματα.

  Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του νοσήματος, απαιτούνται άμεσες ενέργειες  και η

λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην εξυγίανση των εκτροφών με την απομάκρυνση και καταστροφή όλων

των ζώων και ζωοτροφών που υπάρχουν στην εκμετάλλευση.

 
   Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 138/1995, Π.Δ. 37/2005, Π.Δ. 32/2007, Π.Δ. 33/2008, ΥΑ 258754

(ΦΕΚ 840/2008, Β’), ΥΑ 3941/120925 (ΦΕΚ 2642, Β’), ΥΑ 4132/128617 (ΦΕΚ 2863/2013, Β’), Υ.Α. 25/3231

(ΦΕΚ  Β΄112/21.01.2015),  οι  παραπάνω  ασθένειες   είναι  υποχρεωτικής  δήλωσης  και  σε  περίπτωση

επιβεβαίωσης αντιμετωπίζονται με επιτόπου θανάτωση και ταφή ή καταστροφή με καύση όλων των ζώων,

άσχετα  εάν εμφανίζουν ή  όχι  συμπτώματα.  Η θανάτωση των  ζώων πρέπει  να  γίνεται  άμεσα,  ώστε  να

αποτραπεί, κατά το δυνατόν, η εξάπλωση της ασθένειας. Τα παραπάνω πρέπει να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο

ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος.

Η  εφαρμογή  των  παραπάνω  απαιτεί  τη  συνεργασία  της  Δ/νσης  Κτηνιατρικής  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης   με

ιδιωτικές  επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναλάβουν:

1. την  ταφή των  θανατούμενων  ή  νεκρών  ζώων  (εκσκαφή  ορύγματος,  μεταφορά  των  πτωμάτων  σε

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταφή επιτόπου, επένδυση του ορύγματος με πλαστική επένδυση,

χρήση άνυδρου ασβέστη), ή 

2. τη μεταφορά και αποτέφρωση των ζώων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, εάν δεν είναι δυνατή η ταφή

επιτόπου.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν προσφορά  για την ανάδειξη 

του αναδόχου του έργου πρέπει να διαθέτουν:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/fek112_120115.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/fek112_120115.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/ektakth_anagh_griph_ptinon.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/ektakth_anagh_griph_ptinon.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/proedriko_diatagma3308.pdf


 Τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1, κατάλληλο για μεταφορά πτωμάτων 

ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. 388/14087/4-2-2015 εγκύκλιο του 

Τμήματος Ζωικών Υποπροϊόντων, της Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του 

ΥΠΑΑΤ.

 Εκσκαφέα (λαστιχοφόρο τσάπα)

 Μηχάνημα φόρτωσης των πτωμάτων των ζώων ή πτηνών στο όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1, σε 

περίπτωση μεταφοράς τους για ταφή σε άλλη τοποθεσία από αυτή της θανάτωσης ή της μεταφοράς 

τους σε εγκατάσταση αποτέφρωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Επίσκεψη στη θετική στο νόσημα εκτροφή την προηγούμενη της ταφής ημέρα, για την επιλογή του 

κατάλληλου σημείου εκσκαφής.

 Άνοιγμα ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την ταφή των ζώων. Ενδεικτικά, τάφρος διαστάσεων 6 

μέτρων μήκος, τριών μέτρων πλάτος και 3 μέτρων βάθος είναι ικανοποιητική για τη ταφή 20 ενήλικων 

βοοειδών.

 Επένδυση του ορύγματος με πλαστικό φιλμ, κατάλληλου πάχους και αντοχής για την αποτροπή 

διαφυγής των υλικών που θα προκύψουν από την ταφή των ζώων.

 Θανάτωση των ζώων από προσωπικό που διαθέτει βεβαίωση εκδοροσφαγέα.

 Στον πυθμένα της τάφρου ρίχνεται σκόνη ασβέστη, στη συνέχεια τα πτώματα των ζώων, μετά και πάλι 

ασβέστης και στη συνέχεια στρώμα χώματος ύψους 1-2 μέτρων, περίπου.

 Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  ταφή  των  ζώων  στο  χώρο  της  εκτροφής,  τα  πτώματα

φορτώνονται σε όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1 και μεταφέρονται στον τόπο ταφής. Στον τόπο

αυτό η ταφή των ζώων γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

 Αν η ταφή των ζώων δεν είναι δυνατή λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης τοποθεσίας, τότε τα

πτώματα μεταφέρονται για καταστροφή σε μονάδα αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων, υψηλού δυναμικού,

εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006, η οποία έχει τη δυνατότητα αποτέφρωσης

ολόκληρου ενήλικου βοοειδούς.  Η παραπάνω μονάδα πρέπει  να βρίσκεται  εντός των ορίων της ΠΕ

Θεσσαλονίκης. Πριν την αποτέφρωση των πτωμάτων υπολογίζεται το βάρος τους με πιστοποιημένο

ζυγιστικό μηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου.

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:

 σε τιμή/ώρα απασχόλησης του προσωπικού για τη θανάτωση των ζώων

Μέγιστη τιμή 50,00€ πλέον ΦΠΑ

 σε τιμή/ώρα απασχόλησης του σκαπτικού μηχανήματος για τη διαδικασία ταφής των ζώων

Μέγιστη τιμή 100,00€ πλέον ΦΠΑ

 σε τιμή/m μήκους πλαστικού φιλμ (ελάχιστο πλάτος 12 m).

Μέγιστη τιμή/m μήκους 0,125 € πλέον ΦΠΑ

 σε τιμή/κιλό ασβέστη.

Μέγιστη τιμή 0,30 € πλέον ΦΠΑ



 σε τιμή/km μεταφοράς των πτωμάτων από τον τόπο θανάτωσης στον τόπο ταφής ή καύσης. 

Μέγιστη τιμή 3,00€ πλέον ΦΠΑ

 Σε τιμή/Kg ζώου για την περίπτωση καταστροφής των πτωμάτων με καύση. 

Μέγιστη τιμή 0,90 € πλέον ΦΠΑ.

Θα πρέπει να δοθεί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των ανωτέρω επί μέρους τιμών. Το ποσοστό έκπτωσης

θα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 1%, 3% κτλπ) και όχι δεκαδικός αριθμός.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,

δηλαδή στην προσφορά με το μεγαλύτερο (ενιαίο) ποσοστό έκπτωσης  επί των ανωτέρω επί μέρους τιμών 

Σημειώνεται ότι ηΣημειώνεται ότι η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί, σε εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί, σύμφωνα τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί, σε εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί, σύμφωνα

με τις συγκεκριμένες ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ασθένειες που θα προκύψουν.με τις συγκεκριμένες ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ασθένειες που θα προκύψουν.

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα βεβαιώνονται με σχετικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα βεβαιώνονται με σχετικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

Δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου,  Δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου,  το συμβατικό τίμημα  το συμβατικό τίμημα  για το σύνολο των υπηρεσιών που θαγια το σύνολο των υπηρεσιών που θα

παρασχεθούνπαρασχεθούν δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50.000,00 Ευρώ  δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

    Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Την Οικονομική προσφορά σας, στην οποία θα αναγράφεται ότι θα  ισχύει για 180 ημέρες.

Επισυνάπτεται ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:

 σε τιμή/ώρα απασχόλησης του προσωπικού για τη θανάτωση των ζώων 

(Μέγιστη τιμή 50,00€  πλέον ΦΠΑ)

 σε τιμή/ώρα απασχόλησης του σκαπτικού μηχανήματος για τη διαδικασία ταφής των ζώων

(Μέγιστη τιμή 100,00€ πλέον ΦΠΑ)

 σε τιμή/m μήκους πλαστικού φιλμ (ελάχιστο πλάτος 12 m)

(Μέγιστη τιμή/m μήκους 0,125€ πλέον ΦΠΑ)

 σε τιμή/κιλό ασβέστη

(Μέγιστη τιμή 0,30€ πλέον ΦΠΑ)

 σε τιμή/km μεταφοράς των πτωμάτων από τον τόπο θανάτωσης στον τόπο ταφής ή καύσης

 (Μέγιστη τιμή 3,00€ πλέον ΦΠΑ)

 Σε τιμή/Kg ζώου για την περίπτωση καταστροφής των πτωμάτων με καύση

(Μέγιστη τιμή 0,90€ πλέον ΦΠΑ)

Θα πρέπει να δοθεί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των ανωτέρω επί μέρους τιμών.

Το ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 1%, 3% κτλπ) και όχι δεκαδικός αριθμός.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,

δηλαδή στην προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί των ανωτέρω επί μέρους τιμών 



2)  α)  Άδεια  τουλάχιστον  ενός  εγκεκριμένου  οχήματος  μεταφοράς  ΖΥΠ  κατηγορίας  1,  κατάλληλο  για

μεταφορά πτωμάτων ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. 388/14087/4-2-2015

εγκύκλιο  του  Τμήματος  Ζωικών  Υποπροϊόντων,  της  Δ/νσης  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  Τροφίμων  Ζωικής

Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ.

β) Άδεια ενός μηχανήματος φόρτωσης των πτωμάτων των ζώων ή πτηνών στο όχημα μεταφοράς ΖΥΠ

κατηγορίας 1, σε περίπτωση μεταφοράς τους για ταφή σε άλλη τοποθεσία από αυτή της θανάτωσης ή

της μεταφοράς τους σε εγκατάσταση αποτέφρωσης.

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (υπ΄αριθμ. 1-6).

Για όσα από τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της

προσφοράς,  υποβάλλεται   Υπεύθυνη  Δήλωση (δίχως  να  απαιτείται  θεώρηση  του  γνήσιου  της  υπογραφής)  με

αντίστοιχο περιεχόμενο, δηλαδή ότι δε βρίσκεται στις καταστάσεις που αποδεικνύονται με τα ζητούμενα στην παρούσα

πρόσκληση-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, δικαιολογητικά συμμετοχής και θα προσκομισθούν στη συνέχεια τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Υπογραμμίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο και δεν είναι δυνατή η

έκδοση της απόφασης ανάθεσης του έργου εάν δεν προσκομισθούν όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

4) Υπεύθυνη Δήλωση (δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία  θα δηλώνονται τα

αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  (υπ΄αριθμ.4).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), έως τις 16-3-2020, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627,

Θεσ/νίκη και συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μ.Ε. Θεσ/νίκης,  γραφείο 6 στον

3ο  όροφο,  επί  της  οδού  26ης  Οκτωβρίου  64.  Ο  φάκελος  απαραίτητα  να  φέρει  την  επωνυμία  και  τα  στοιχεία

επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  του συμμετέχοντα)  καθώς

επίσης  και  να  φέρει  την  ένδειξη: “Προσφορά  για  την  158790(4040)/10-3-2020  Πρόσκληση  για

διαπραγμάτευση  κατ’  άρθρο  32,  παρ.2,  περίπτωση  γ΄  του  ν.4412/2016  για  την  ανάθεση  του  έργου

«Αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων στη Δ/νση Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης»”

   Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.  

      Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

     Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

    Για το προς ανάθεση έργο: στο τηλ.2313 330 311 (κ.Σ.Μωραΐτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ.) 
    Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319 144 και 2313 319 138 (Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.)

 

                          Με εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                            Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                                            Οικονομικού

                                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.To Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, 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.4412/2016:συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομο-
κρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

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

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

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  εκδίδεται από το
οικείο   Πρωτοδικείο.     

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, 
εκδίδεται από το οικείο   Πρωτοδικείο.    Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι 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.

Ολα τα παραπάνω εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους, 

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 παράγραφος 1 
και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της 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, εφόσον 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.



3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου ως  ακολούθως:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

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

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

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

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση 
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η  νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές  τροποποιήσεις των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών



 

4.Υπεύθυνη δήλωση, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στη 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
της σύμβασης.

γ)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
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 και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 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 αρμοδιότητας τους. 

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

στ)ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή του 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου 
νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

ζ)ότι δεν έχουν 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.

η)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 απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

θ)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.

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά τους.
     κ)ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
    λ) Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος σας, 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.
     μ) Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης



5. Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

6.Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

7.Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από 
το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα
 Γίνονται αποδεκτά:

-πρωτότυπα έγγραφα ή 
-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα

Γίνονται αποδεκτά:
-είτε πρωτότυπα

-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013),

-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της πε-
ρίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ .

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την 
σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν 
σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως 
μεταφρασμένα.
  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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