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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

                               
 

      

     

    Πολύγυρος,  23 Απριλίου 2020  

      

    Αρ. Πρωτ. :  οίκ. 206728 / 990 

Ταχ. ∆/νση    : ∆ιοικητήριο-Πολύγυρος                                

Ταχ. Κώδικας      : 631 00                                                

Πληροφορίες       : Νεκτ. Μαυροµουστάκης  

Τηλ.                      : 23713 51483   

Fax                        : 23713 51292   

E-mail                   : od10@halkidiki.gov.gr                                                                                         

     

    

 

 

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της 

παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής ζώων µολυσµένης 

εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 

είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόµων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το άρ. 5 § 19 του Ν. 4623 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 134 / Α / 9-8-2019), σύµφωνα µε το οποίο "Στις 

Περιφέρειες, ως αρµόδια υπηρεσία, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του 

Ν. 4412/2018 (Α’ 147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται 

ο περιφερειάρχης". 

3. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4270 / 2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 28-6-

2014).   

5. Το Π.∆. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-

2016). 

6. Την υπ' αρ. 57654 / 2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης "Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 

1781 Β / 23-5-2017). 

7. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε 

(µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και µε τον Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α / 19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. » 

[Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»]) και ισχύει. 

8. Το Π.∆. 30 / 1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α / 2-2-1996), όπως 

τροποποιήθηκε (µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει. 

9. Το Π.∆. 133 / 2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 

27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αρ. 81320 + 77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β / 

30-12-2016) Απόφαση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει. 
 

 

Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1. Την υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-2019 [Α∆Α 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-2019). 

2. Την υπ’ αρ. 202 / 11-11-2019 (Α∆Α Ψ∆0Λ7ΛΛ-Β95) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 

της Π.Κ.Μ, οικονοµικού έτους 2020», όπως ισχύει σήµερα. 

3. Την υπ' αρ. 25 / 6-4-2020 (Α∆Α Ω3ΜΒ7ΛΛ-6ΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020».  

4. Την υπ’  αρ. 180528 (4826) / 27-03-2020 Απόφαση του Aντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής       

«Απόφαση θανάτωσης και ολοσχερούς καταστροφής ζώων µολυσµένης εκτροφής µε 

Τροµώδη νόσο – Πρόγραµµα θανάτωσης και ολοσχερούς καταστροφής».  

5. Το υπ' αρ. πρωτ. 188528 (5115) / 3-4-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ006550871 2020-04-09 2019-12-

17) Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ., µε 

το οποίο ζητείται η απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής 

τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 ενήλικων και 80 ηλικίας 3 µηνών) αιγοπροβάτων 

προερχόµενων από την µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο εκµετάλλευση του 

Mπεΐκογλου Βασιλείου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του ∆ήµου Ν. Προποντίδας 

Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  εκτροφής EL64306217, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 

είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

6. Το από 9-4-2020 έγγραφο ερώτηµα (µε αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 

του Τµ. Προµηθειών της Π.Ε.Χ. προς την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. σχετικά µε τη νοµιµότητα χρήσης 

τής εξαιρετικής διάταξης τού άρ. 6 § 10 του Ν.  4412 / 2016 και η αυθηµερόν θετική 

απάντηση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

7. Την υπό εξέλιξη διαδικασία διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, 

µε τη διαδικασία της Συµφωνίας - Πλαισίου, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021 [και 

συγκεκριµένα : α) µεταφοράς, θανάτωσης και καύσης µολυσµένων ζώων,  και  β) 

θανάτωσης και επιτόπιας υγειονοµικής ταφής µολυσµένων ζώων], συνολικού 
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προϋπολογισµού µέχρι τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α.). Ειδικότερα:  

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 100881 (2537) / 13-2-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ006362485 2020-02-28) 

Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ., 

µε το οποίο ζητείται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Χαλκιδικής για τα έτη 2020 και 2021, και 

συγκεκριµένα : α) της παροχής υπηρεσιών µεταφοράς, θανάτωσης και καύσης 

µολυσµένων ζώων,  και  β) της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και επιτόπιας 

υγειονοµικής ταφής µολυσµένων ζώων, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 

τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

2. Την υπ’ αρ. 14 / 2-1-2020 (Α∆Α 60ΥΨ7ΛΛ-8Γ8, Α∆ΑΜ 20REQ006129064 2020-

01-02) Πράξη Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για 

την πραγµατοποίηση της δαπάνης για τα έτη 2020 - 2021 (µε χρέωση του Ε.Φ. 292 

Κ.Α.Ε. 5244.γ.4.01), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. µε α/α 334.  

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. οίκ. 176822 / 746 / 23-3-2020 Εισήγηση της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού & Ανθρ. Πόρων τής Π.Ε.Χ. προς την Οικονοµική Επιτροπή, µε την 

οποία ζητήθηκε η έγκριση της διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού, µε τη διαδικασία της Συµφωνίας - Πλαισίου, για την ανάθεση της 

παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Χαλκιδικής 

για τα έτη 2020-2021 [και συγκεκριµένα : α) µεταφοράς, θανάτωσης και καύσης 

µολυσµένων ζώων,  και  β) θανάτωσης και επιτόπιας υγειονοµικής ταφής 

µολυσµένων ζώων], συνολικού προϋπολογισµού µέχρι τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(300.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), καθώς και η έγκριση των όρων 

της ∆ιακήρυξης.  

4. Την υπ’ αρ. 388 / 31-03-2020 (Α.∆.Α. 6Α9Ζ7ΛΛ-Υ4Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού και οι όροι της 

∆ιακήρυξης. Η Απόφαση έχει ήδη αποσταλεί [µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 

177272(666) / 2-4-2020 διαβιβαστικό] στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - 

Θράκης και αναµένεται η έκδοση Απόφασης σχετικά µε τη νοµιµότητά της, κατ’ 

εφαρµογή του άρ. 225 του Ν. 3852 / 2010. 

 

 

Γ. Την ανάγκη για απευθείας ανάθεση (σύµφωνα µε τα άρ. 118 και 6 § 10 του Ν.  

4412 / 2016) της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής τριακοσίων ενενήντα 

δυο (392) (312 ενήλικων και 80 ηλικίας 3 µηνών) αιγοπροβάτων προερχόµενων από την 

µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του 

Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του ∆ήµου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό 

αριθµό  εκτροφής EL64306217, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ 

(20.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το προαναφερθέν [υπ' αρ. 

πρωτ. 188528 (5115) / 3-4-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ006550871 2020-04-09 2019-12-17)] 

Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ.  

Η επιλογή χρήσης τής εξαιρετικής ρύθµισης τού άρ. 6 § 10 του Ν.  4412 / 2016 είναι 

απολύτως νόµιµη και αιτιολογείται πλήρως µε βάση τα παρακάτω: 

1) Συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα και απολύτως απρόβλεπτη κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, όπως αυτή περιγράφεται στο [υπ' αρ. πρωτ. 188528 (5115) / 3-4-2020 (Α∆ΑΜ 
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20REQ006550871 2020-04-09 2019-12-17)] Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ. . Για την αντιµετώπισή της απαιτείται η επιλογή 

τής συντοµότερης δυνατής διαδικασίας ανάθεσης, καθώς – πλην των άλλων – τίθεται και 

ζήτηµα διαφύλαξης της δηµόσιας υγείας. 

2) Βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη η διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του συνόλου τής παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021, συνολικού 

προϋπολογισµού µέχρι τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). Συνεπώς δεν τίθεται 

θέµα κατάτµησης του έργου. Εξάλλου, το ποσό τής παρούσας ανάθεσης θα αφαιρεθεί από 

τον προϋπολογισµό τού διεθνούς ∆ιαγωνισµού, όταν αυτός προκηρυχθεί.    

3) Η προτεινόµενη διαδικασία βρίσκεται σαφώς εντός των τυπικών προϋποθέσεων 

τού άρ. 6 § 10 (ποσό ανάθεσης 20.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 6,67 % του συνολικού 

προϋπολογισµού τού υπό εξέλιξη διαγωνισµού, ενώ τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του άρ. 6 § 

10 είναι ποσό 80.000,00 € και ποσοστό 20 %).  

4) Σχετικά µε τη νοµιµότητα εφαρµογής τής διάταξης υποβλήθηκε έγγραφο 

ερώτηµα (µε αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στην Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., η 

οποία απάντησε αυθηµερόν και θετικά. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης - µε σφραγισµένες προσφορές - για την παροχή υπηρεσιών θανάτωσης 

και καταστροφής τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 ενήλικων και 80 ηλικίας 3 µηνών) 

αιγοπροβάτων προερχόµενων από την µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο 

εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του 

∆ήµου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  εκτροφής EL64306217, συνολικού 

προϋπολογισµού µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 της 

Πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του υπό 

ανάθεση αντικειµένου και υπάρχει δυνατότητα προσφοράς και κατακύρωσης µόνον για το 

σύνολο της ανάθεσης.  

 

 

* * * 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τίτλος Πρόσκλησης Παροχή υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής 

τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 ενήλικων και 

80 ηλικίας 3 µηνών) αιγοπροβάτων προερχόµενων 

από την µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο 

εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του 

Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του ∆ήµου Ν. 

Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  

εκτροφής EL64306217. 

Κωδικός CPV 33922000-9 

Αναθέτουσα Αρχή • Τίτλος : Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

• ∆ιεύθυνση : ∆ιοικητήριο, Πολύγυρος, 63100. 

• Α.Φ.Μ.: 997612598, ∆.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης. 

Είδος ∆ιαδικασίας • Ανοικτή (άρ. 27 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016),  

• Μειοδοτική, µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 

το σύνολο του υπό ανάθεση αντικειµένου.  

• Σύµφωνα µε το άρ. 118 του Ν. 4412 / 2016. 

Αριθµός Πρόσκλησης 206728 / 990 / 23-4-2020.  

Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την 

έγκριση του ποσού τής ανάθεσης. 

388 / 31-03-2020 (Α.∆.Α. 6Α9Ζ7ΛΛ-Υ4Ρ). 

[Αφορά διεθνή ∆ιαγωνισµό για τα έτη 2020-2021, 

στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και η συγκεκριµένη 

ανάθεση]. 

Τόπος υποβολής προσφοράς. ∆ιοικητήριο, 1
ος

 όροφος, γραφείο 56  

(Τµήµα Προµηθειών). 

Χρόνος υποβολής προσφορών, µετά τον 

οποίο οι προσφορές αποκλείονται 

αυτεπαγγέλτως ως εκπρόθεσµες.  

Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ. και στην ιστοσελίδα της 

Π.Κ.Μ. µέχρι τις 4-5-2020 (ώρες κατάθεσης 08:00’ 

- 15:00’), ή ταχυδροµική αποστολή, η οποία θα έχει 

παραληφθεί εντός της προθεσµίας. 

Χρόνος αποσφράγισης & ελέγχου 

προσφορών. 

4-5-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00’ π.µ. 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Μέχρι 20.000,00 €,  συµπεριλαµβανοµένου του 
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Φ.Π.Α. 

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του αντικειµένου.  

Ηµέρες ισχύος προσφορών 120 ηµερολογιακές ηµέρες, από την εποµένη της 

διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. 

∆ιάρκεια Σύµβασης  Από την ανάρτηση της Σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ 

και µέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των 

υπηρεσιών, και πάντως όχι αργότερα από τριάντα 

(30) ηµέρες από την εποµένη της ανάρτησης.   

Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής  

και καλής εκτέλεσης 

∆εν απαιτούνται. 

Παροχή πληροφοριών 1) Για τους όρους της ∆ιακήρυξης : Νεκτ. 

Μαυροµουστάκης, ∆ιοικητήριο, 1
ος

 όροφος, 

γραφείο 56, τηλ. 2371351483, fax 

2371351292,   e-mail 

od10@halkidiki.gov.gr. 

2) Για το περιεχόµενο της τεχνικής και της 

οικονοµικής προσφοράς : Σπήλιος 

Γεωργιάδης, ∆ιοικητήριο, 1
ος

 όροφος, τηλ. 

2371351489. 

 

 

* * * 

 

            ΑΡΘΡΟ 1  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

Στη διαδικασία ανάθεσης µπορούν να συµµετάσχουν  (άρ. 25 του Ν. 4412 / 2016) φυσικά 

ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων (άρ. 19 του Ν. 4412 / 

2016), κοινοπραξίες ή συνεταιρισµοί που υποβάλλον κοινή προσφορά.  

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

στα οικεία εµπορικά ή επαγγελµατικά Μητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο Πιστοποιητικό. 

 

∆ιευκρινίζονται και τα εξής: 

1) Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Το παραστατικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου που πρέπει να φέρουν θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή της 

προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). 
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2) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης, υποβάλλεται και παραστατικό εκπροσώπησης, στο 

οποίο πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η εκπροσώπηση αφορά τη συγκεκριµένη διαδικασία 

(µε αναγραφή του αριθµού και του τίτλου της), το δε παραστατικό θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή της 

προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). Εξαιρούνται οι Ο.Ε. .  

3) Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, απαιτείται συµβολαιογραφική δήλωση 

σύστασης ένωσης, ενώ η προσφορά υπογράφεται από όλους όσους συµπράττουν ή από 

τους νόµιµους εκπροσώπους τους.   

4) Σε περίπτωση σύµπραξης επιχειρήσεων µε τη µορφή τής κοινοπραξίας, οι προσφορές τους 

κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, 

διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για την υποβολή προσφοράς δεν 

απαιτείται η σύµπραξη να έχει λάβει κάποια νοµική µορφή (άρ. 19 § 2 του Ν. 4412 / 

2016). Αν όµως επιλεγεί ως ανάδοχος, θα πρέπει πριν την υπογραφή της Σύµβασης να 

προσκοµίσει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους 

νόµιµους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν.  

5) Σε κάθε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση, κοινοπραξία κ.λπ. οικονοµικών 

φορέων, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016. 

6) ∆υνατότητα ανάθεσης του έργου ή µέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά 

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται.  

7) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν και για τον υποψήφιο και που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν στα πρόσωπα των άλλων φορέων οι λόγοι αποκλεισµού και ότι αυτοί πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι Προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισµένου φακέλου, προσωπικά από τον υποψήφιο 

ανάδοχο ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.  

 Στον φάκελο της Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) τα πλήρη στοιχεία του 

υποψηφίου αναδόχου,  β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και ο αριθµός και ο πλήρης τίτλος της 

Πρόσκλησης,  και γ) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία ανάθεσης 

(Αναθέτουσας Αρχής). 
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Κάθε φάκελος προσφοράς λαµβάνει αριθµό Πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 

αποστολής ή αποστολής µε εταιρία ταχυµεταφορών, για το εµπρόθεσµο της υποβολής λαµβάνεται 

υπόψη η πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου. 

Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, δηλαδή : 

1) H Προσφορά (Αίτηση Συµµετοχής) του υποψηφίου αναδόχου.  

Έχει τη µορφή επιστολής προς την Π.Ε.Χ. (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος 3), 

επικρατεί έναντι οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σε περίπτωση αναντιστοιχίας των κειµένων 

τους, ενώ επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

- Να είναι δακτυλογραφηµένη και συντεταγµένη στην ελληνική γλώσσα [µε µοναδική 

αποδεκτή εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και 

λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (π.χ. ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ.) 

(άρ. 92 § 4 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016)]. 

- Να µην φέρει κανενός είδους ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.  Εάν υπάρχει 

στην Προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

- Να µην περιέχει αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή αίρεση ή 

προϋπόθεση που παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές της παρούσας. Τυχόν παραποµπή σε 

γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του υποψηφίου αναδόχου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

- Να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του υπογράφοντος, ενώ δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής του (άρ. 1 του Ν. 4250 / 2014). 

- Να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 Α) Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή της 

επιχείρησης που εκπροσωπεί, καθώς και τα κατάλληλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την επικοινωνία του µε την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι : αριθµό τηλεφώνου, αριθµό 

τηλεοµοιοτυπίας (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αποδεχόµενος 

ανεπιφύλακτα ότι η αποδεικνυόµενη ενηµέρωσή του µε αυτά τα µέσα πληροί τους όρους του 

Νόµου, όπου απαιτείται η ενηµέρωσή του σχετικά µε οποιαδήποτε ζήτηµα που αφορά τον 

∆ιαγωνισµό. 

 Β) Ακριβή περιγραφή τού αντικειµένου που θα παράσχει.  

Γ) Όλα τα στοιχεία (δεσµεύσεις) που περιλαµβάνονται στο Υπόδειγµα του Παραρτήµατος 3.  

   ∆) [Σε περίπτωση σύµπραξης] Υπογραφή όλων των φορέων που συµπράττουν, και ∆ήλωση 

σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών. 
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 Μετά την υποβολή της Προσφοράς (Αίτησης Συµµετοχής) και την λήξη του χρόνου 

υποβολής Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή καµία τροποποίηση της Προσφοράς.  

∆ιευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται µόνον εγγράφως, είτε µετά 

από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου είτε µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, όταν το κρίνει 

χρήσιµο για την οµαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων.  

 

2) Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. 

Σε αυτή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και στοιχεία αναφορικά µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου αντικειµένου. Τυχόν υποβαλλόµενα prospectus (που 

µπορούν να υποβάλλονται συντεταγµένα σε αλλοδαπή γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική, άρ. 80 § 10 του Ν. 4412 / 2016) θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, υπογεγραµµένη από εκείνον, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

3) Η Οικονοµική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.  

Η Προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου και να είναι 

σταθερή, τόσο για το σύνολο του προσφερόµενου αντικειµένου όσο και για το σύνολο του χρόνου 

ισχύος της Σύµβασης, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε 

παρέκκλιση ως προς τα παραπάνω. Στις προσφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση (βλ. άρ. 8 της παρούσας), ενώ οι τιµές δίνονται τόσο 

"καθαρές" (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) όσο και "τελικές" (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.). Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε 

ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς, ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δυο αναγραφών 

υπερισχύει η ολόγραφη. Αοριστία ως προς το ακριβές τίµηµα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα 

αναπροσαρµογής του οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς ως προς το µη κανονικό τµήµα της. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα (Παράρτηµα 3 

της παρούσας).  

Οι Προσφορές θα αξιολογηθούν µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής για το σύνολο 

του αντικειµένου και θα επιλεγεί ένας (1) ανάδοχος, που θα συνάψει Σύµβαση για το σύνολο του 

χρόνου ισχύος της Σύµβασης. 

 

4) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισµός κ.λπ.), 

έγγραφο που αποδεικνύει τη νόµιµη εκπροσώπηση, τόσο γενικά όσο και για τη συµµετοχή στη 

συγκεκριµένη διαδικασία (µε αναγραφή του τίτλου και του αριθµού της Πρόσκλησης) και την 
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υπογραφή τής σχετικής Σύµβασης, ενώ ισχύουν και όσα προαναφέρθηκαν στο άρ. 1, ως 

διευκρινίσεις. Από την υποχρέωση ειδικής εξουσιοδότησης εξαιρούνται οι Ο.Ε. 

 

5) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, µαζί µε την Προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016), ενώ σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, όλα τα ανωτέρω 

ισχύουν και για εκείνους. 

 

6) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου, που είναι τα εξής: 

1) Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνοµικής του ταυτότητας. Αν είναι νοµικό πρόσωπο, 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που το διοικούν και το 

εκπροσωπούν νόµιµα. 

2) Πιστοποιητικό (σύµφωνα µε το άρ. 75 § 2 εδ. α' και το άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016), το 

οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του και 

από το οποίο να προκύπτουν : α) η εγγραφή στο ανάλογο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

Μητρώο και η διατήρηση της εγγραφής µέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,  και  β) 

το ειδικότερο αντικείµενο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (προκειµένου για 

νοµικό πρόσωπο) ή το ειδικό επάγγελµά του (προκειµένου για φυσικό πρόσωπο). 

3) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

ειδοποίησή του (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του άρ. 73 

§ 1 του Ν. 4412 / 2016. Σε περίπτωση που το Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου φέρει 

καταδικαστικές Αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές Αποφάσεις.  

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, το Απόσπασµα αφορά όσα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και ειδικότερα: α) στις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

τους διαχειριστές τους και τα οµόρρυθµα µέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  β) στις Α.Ε. τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, όχι όµως και για όλα τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους 

[εκτός και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τού Π.∆. 258 / 2005, ήτοι αυτά είναι µέτοχοι 

κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, οπότε είναι υποχρεωµένες να τα ασφαλίσουν στον 

Ο.Α.Ε.Ε.], γ) σε περίπτωση Συνεταιρισµού τον Πρόεδρό του,  δ) σε όλες τις υπόλοιπες 
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περιπτώσεις νοµικών προσώπων τους νόµιµους εκπροσώπους τους.  Σε περίπτωση ένωσης 

ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συµµετέχουν στην ένωση ή 

την κοινοπραξία (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος, σε περίπτωση µη τήρησης 

των παραπάνω, παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του 

αναδόχου, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγµένα οι προϋποθέσεις τού άρ. 73 § 3 περ. α' του 

Ν. 4412 / 2016. 

4) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία τής ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµερος ως προς τις 

ασφαλιστικές (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) και φορολογικές υποχρεώσεις του. Τα 

Πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος τους, να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 

2016). Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, παρέχεται δυνατότητα 

παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του αναδόχου, εφόσον συντρέχουν 

αποδεδειγµένα οι προϋποθέσεις τού άρ. 73 § 3 περ. α' ή β' του Ν. 4412 / 2016. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία, για την ασφαλιστική ενηµερότητα ισχύουν και 

τα εξής: 

Α.Ε.: Προσκοµίζει πιστοποιητικά για τα µέλη τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, µόνον 

όµως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τού Π.∆. 258 / 2005 [ήτοι αυτά είναι µέτοχοι 

κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, οπότε είναι υποχρεωµένες να τα ασφαλίσουν στον 

Ο.Α.Ε.Ε.].  

Ο.Ε.: Προσκοµίζει πιστοποιητικά για όλα τα µέλη της.  

Ε.Ε.: Προσκοµίζει πιστοποιητικά µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη της.  

Ε.Π.Ε.: Προσκοµίζει πιστοποιητικό για τον διαχειριστή της.  

5) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου από την 

κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016) και από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου [για παράβαση της εργατικής Νοµοθεσίας] 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος τού υποψηφίου αναδόχου για το χρονικό διάστηµα των 

τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 

προσφορών (άρ. 80 § 2 περ. β' του Ν. 4412 / 2016). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του Πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
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αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση 

του Πιστοποιητικού (άρ. 376 § 17 του Ν. 4412 / 2016).  

6) Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του Υπουργική 

Απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412 / 2016. Η δήλωση θα πρέπει 

να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 

/ 2016). 

7) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης, που θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους (άρ. 80 § 

12 του Ν. 4412 / 2016).  

8) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισµός 

κ.λπ.), το παραστατικό της νόµιµης εκπροσώπησής του, τόσο γενικά όσο και για την 

υπογραφή της συγκεκριµένης Σύµβασης (µε αναγραφή του τίτλου και του αριθµού της 

∆ιακήρυξης). Το αποδεικτικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

από την ηµεροµηνία υποβολής του (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). Από την υποχρέωση 

ειδικής εξουσιοδότησης εξαιρούνται οι Ο.Ε. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα 

παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συµµετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία 

(άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος, σε περίπτωση που η συµµετέχουσα επιχείρηση 

συναπαρτίζεται από περισσότερες της µιας επιχειρήσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης προσκοµίζονται για όλες τις επιχειρήσεις που την συναπαρτίζουν, ενώ η 

προσφορά υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων όσων συµπράττουν, και επιπλέον 

απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών.  

9) Αν ο προσωρινός ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προσκοµίζει έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών (άρθρο 78 § 1 του Ν. 4412 / 2016). Η 

ως άνω δέσµευση µπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του αναδόχου  

και των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί, ή από οποιοδήποτε 

άλλο κατάλληλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο.  

10) Τα εξής πιστοποιητικά ή ισοδύναµά τους, σύµφωνα µε το άρ. 82 του Ν. 4412 / 2016 :  

α) ISO 9001:2008 για το σύστηµα διαχείρισης και ποιότητας,  

β) ISO 14001:2004 για το σύστηµα ποιότητας - περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

γ) ISO 18001:2007 για το σύστηµα ποιότητας - διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. 



 13

Για όσα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν είναι δηµόσια, αλλά και δεν έχουν συνταχθεί 

από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά από τρίτα πρόσωπα, αυτά µπορούν να υποβάλλονται και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να 

φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, µε ηµεροµηνία υπογραφής µετά την 

έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016). 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του προσωρινού αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

εφαρµόζει το άρ. 103 § 2 του Ν. 4412 / 2016, εφόσον αυτό τής ζητηθεί εγγράφως και συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ενώ σε περίπτωση µη τελικής συµµόρφωσης του προσωρινού 

αναδόχου εφαρµόζεται η § 4 του ίδιου άρθρου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, ακόµη και αν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα όλα τα ανωτέρω και αυτά 

είναι απολύτως σύµφωνα µε τον Νόµο, αποκλείει τον προσωρινό - αλλά και κάθε άλλο υποψήφιο 

- ανάδοχο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί µε κάθε νόµιµο τρόπο ότι συντρέχει παραβίαση 

διατάξεων που αφορούν : α) το Ποινικό Μητρώο,  β) τη Φορολογική ή την Ασφαλιστική 

ενηµερότητα,  γ) το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016,  δ) αν έχει εκδοθεί εις βάρος του η Κ.Υ.Α. του 

άρ. 74 § 3 του Ν. 4412 / 2016.   

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο αποκλεισµός του υποψηφίου αποτελεί διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει µε βάση τα οριζόµενα στο άρ. 73 του Ν. 

4412 / 2016.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την υποβολή των Προσφορών και την λήξη του χρόνου υποβολής Προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Πρόσκλησης ή της Προσφοράς. 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 4-5-2020, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00’ π.µ., στο γραφείο 56 του ∆ιοικητηρίου, από το Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε.Χ. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας δικαιούται να παρίσταται κάθε υποψήφιος ανάδοχος, 

είτε αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 

Αφού µονογραφηθεί ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται και γίνεται ο έλεγχος των 

εγγράφων, µε την εξής σειρά: δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονοµικές 

προσφορές, δικαιολογητικά κατακύρωσης. Κάθε έγγραφο µονογράφεται από το Τµ. Προµηθειών 

κατά φύλλο.  
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Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές (λ.χ. εκπρόθεσµες) δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας.  

Η µέγιστη προθεσµία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών είναι επτά 

(7) εργάσιµες ηµέρες από την αποσφράγιση (άρ. 221 Α § 1 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει - εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα - 

διευκρινίσεις επί των προσφορών και των δικαιολογητικών (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016), καθώς 

επίσης και την προσκόµιση δείγµατος από όλα ή από κάποια από τα προσφερόµενα προϊόντα, και 

ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ενηµέρωσή του. Η µη πλήρης συµµόρφωση του υποψήφιου αναδόχου µε τα 

παραπάνω οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς του. 

Προσφορές που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους γενικούς ή τους ειδικούς όρους της Πρόσκλησης, όπως και όσες 

είναι αόριστες ή ασαφείς ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό όρο ή αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τυχόν παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του υποψηφίου 

αναδόχου δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της 

προσφοράς ή εναλλακτικές προσφορές, ενώ σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (εννοείται στο σύνολο 

του αντικειµένου). Σε περίπτωση ισοτιµίας γίνεται κλήρωση ανάµεσα στους αναδόχους που 

προσέφεραν την ίδια τιµή (άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016), ενώπιον του Αντιπεριφερειάρχη 

Χαλκιδικής.  

Η ύπαρξη µιας µόνον έγκυρης Προσφοράς δεν αποτελεί εµπόδιο για την ανάθεση (άρ. 117 

§ 3 εδ. β’ του Ν. 4412 / 2016, σχετική και η ρύθµιση του άρ. 100 § 4 εδ. δ’ του ίδιου Νόµου). 

Σε περίπτωση ανυπαρξίας αποδεκτής προσφοράς, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται (άρ. 

106 του Ν. 4412 / 2016) και ακολούθως επαναλαµβάνεται, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 

εξακολουθεί να χρειάζεται το αντικείµενο και υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για τη διεξαγωγή 

νέας διαδικασίας ανάθεσης.   

Από τη διαδικασία θα αναδειχθεί ένας (1) ανάδοχος για το σύνολο του προκηρυσσόµενου 

αντικειµένου και του χρόνου ισχύος της Σύµβασης.  

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών, η Υποδ/νση Οικονοµικού & 

Ανθρ. Πόρων της Π.Ε.Χ. συντάσσει Εισήγηση και την υποβάλλει - µαζί µε ολόκληρο τον φάκελο 

και τις υποβληθείσες προσφορές - στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη τής Π.Ε.Χ. για έγκριση.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης εκδίδει εγκριτική Απόφαση, την οποία αναρτά στη "∆ιαύγεια" και 

στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. .   

Ο Αντιπεριφερειάρχης αποφασίζει ελεύθερα τα εξής: 
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Α) Κατακύρωση, µόνον για ολόκληρο το προκηρυσσόµενο αντικείµενο. 

Β) Ματαίωση της διαδικασίας (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016), µόνον ολική, και επανάληψή της, µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών τής Πρόσκλησης, ή εφαρµογή των 

διαδικασιών είτε του άρ. 26 § 6 είτε του άρ. 32 του Ν. 4412 / 2016 (εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις τους), σύµφωνα µε το άρ. 106 §§ 1 περ. α’ και 4-5 του ίδιου Νόµου.   

Γ) Ματαίωση ή ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας, µόνον ολική, χωρίς περαιτέρω ενέργειες, αν 

η Π.Ε.Χ. δεν χρειάζεται πλέον το προκηρυσσόµενο αντικείµενο ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι 

δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη λήψη ανάλογης απόφασης (άρ. 106 του Ν. 4412 / 

2016). 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξέλιξης της διαδικασίας, οι συµµετέχοντες δεν έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για τον λόγο αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Μετά την έγκριση της Εισήγησης της Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρ. Πόρων από τον 

Αντιπεριφερειάρχη, όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενηµερώνονται εγγράφως τόσο για την Εισήγηση 

όσο και για την Απόφαση, και δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, για τους λόγους και µε την 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρ. 127 του Ν. 4412 / 2016.  

Η προθεσµία ένστασης κατά της Πρόσκλησης είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (άρ. 127 § 1), ενώ  η προθεσµία ένστασης κατά 

της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της Πράξης 

και της Εισήγησης.  

Για το παραδεκτό οποιασδήποτε εκ των παραπάνω ενστάσεων απαιτείται η προσκόµιση 

παραβόλου κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσοστού 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της 

Σύµβασης (άρ. 127 § 2 εδ. β' του Ν. 4412 / 2016). Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον Κ.Α.Ε. 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).  

Οι ενστάσεις - µαζί µε το παράβολο και όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλείται ο 

ενιστάµενος - υποβάλλονται εγγράφως, στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.Χ. (∆ιοικητήριο, 

Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, 1
ος

 όροφος, γραφ. 56, αρµόδιος υπάλληλος Ν. Μαυροµουστάκης), 

κρίνονται από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή Ενστάσεων της Π.Ε.Χ., που έχει συγκροτηθεί για 

τον σκοπό αυτό [µε την υπ’ αρ. 3505 / 20-12-2018 (Α∆Α 67077ΛΛ-ΚΚ6) Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής], όπως αυτή θα στελεχώνεται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

ένστασης.  
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Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιούνται 

σε όλους τους συµµετέχοντες µε κάθε νόµιµο µέσο, ενώ κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης 

δικαιούνται να παρίστανται µόνον ο ενιστάµενος και οι τυχόν καθ' ων οι ενστάσεις, είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµου εκπροσώπου τους, που θα φέρει έγγραφη και ενυπόγραφη 

εξουσιοδότηση για τη παράστασή του στη συγκεκριµένη συνεδρίαση.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να ακούσει τον ενιστάµενο κατά τη 

συνεδρίαση ούτε να δεχθεί την υποβολή εγγράφων από αυτόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

εκτός της περίπτωσης που τα στοιχεία έχουν αποδεδειγµένα προκύψει µετά την υποβολή της 

ένστασης, ή εφόσον πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν ως απάντηση 

του ενισταµένου σε ισχυρισµούς των τυχόν καθ' ων η ένσταση που προβάλλονται από αυτούς 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων συντάσσει Πρακτικό που επικυρώνεται µε Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δεν δεσµεύεται ως προς τις Αποφάσεις του από το Πρακτικό της 

Επιτροπής Ενστάσεων, που έχει γνωµοδοτικό και µόνο χαρακτήρα. 

Οι Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη επί των ενστάσεων, καθώς επίσης τα κείµενα των 

ενστάσεων και τα Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων, κοινοποιούνται στους ενιστάµενους και 

στους καθ’ ων οι ενστάσεις, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και µε 

κάθε νόµιµο τρόπο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος καλείται 

µε κάθε νόµιµο µέσο για την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης και υποχρεούται να προσέλθει 

και να υπογράψει εντός δέκα (10) ηµερών, αρχοµένων από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στις 

υποχρεώσεις του για την υπογραφή της Σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την 

αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, ενώ ο αρχικός ανάδοχος απορρίπτεται (µε Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη). Αν κανένας από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές 

δεν ανταποκριθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση και απορριφθούν όλοι, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται (άρ. 106 § 1 του Ν. 4412 / 2016).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.   
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ΑΡΘΡΟ 7   

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων - Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και λήγει µε την ολοκλήρωση παροχής των υπηρεσιών για 

το σύνολο των ζώων, και πάντως όχι αργότερα από χρονική περίοδο µεγαλύτερη των τριάντα (30) 

ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της Σύµβασης. Σε περίπτωση αµφιβολίας το κείµενο της 

Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, εκτός της περίπτωσης κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να µην χρησιµοποιήσει τη Σύµβαση, είτε για ολόκληρο 

είτε για µέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόµη και για ολόκληρο ή µέρος από το συµβατικό της 

αντικείµενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις 

ανάγκες της από άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή από δωρεές ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι 

αντίστοιχες ανάγκες.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση της Σύµβασης - είτε µονοµερή 

είτε κατόπιν συµφωνίας µε τον ανάδοχο, κατά περίπτωση - κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης Σύµβασης, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 

2016. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόµενος λόγος ανωτέρας βίας 

- δεν ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις από το Νόµο, την πρόσκληση και τη Σύµβαση υποχρεώσεις 

του, αυτές καταγγέλλονται µονοµερώς από την Αναθέτουσα Αρχή µε όλες τις προβλεπόµενες 

συνέπειες, που περιγράφονται παρακάτω.  

  Το προκηρυσσόµενο αντικείµενο περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1, που 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του 

Παραρτήµατος 1. 

Κάθε µορφής και φύσης παρέκκλιση του αναδόχου από τα συµφωνηθέντα θα αποτελεί - 

εφόσον προκύπτει οποιουδήποτε βαθµού υπαιτιότητα του αναδόχου - επαρκή λόγο για την 

Αναθέτουσα Αρχή ώστε να επέλθουν εις βάρος του αναδόχου οι νόµιµες κυρώσεις, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στη σχετική Νοµοθεσία και στην παρούσα, µε εισήγηση της Π.Ε. Χαλκιδικής και 

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ. 206-220 του 

Ν. 4412 / 2016.  

Τέλος, η εκχώρηση ή µεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύµβασης ή µέρους της 

από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο ή η υπεργολαβία, απαγορεύεται και οδηγεί σε δικαίωµα 
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µονοµερούς καταγγελίας εκ µέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή των νόµιµων κυρώσεων εις 

βάρος του αναδόχου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, ενώ οι τιµές δίνονται τόσο "καθαρές" (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) όσο και 

"τελικές" (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Χαλκιδικής (και συγκεκριµένα τον Ε.Φ. 

292 Κ.Α.Ε. 5244.γ.4.01) του έτους 2020, για συνολικό ποσό µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 

€) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

Σε περίπτωση εξάντλησης του ανώτατου ποσού που προβλέπει ο προϋπολογισµός της 

παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο και αναστέλλεται η εκτέλεση 

της Σύµβασης για το υπόλοιπο τµήµα της. 

Υπογραµµίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων 

από αυτά των επιχορηγήσεων, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευµένα ποσά. 

Η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ, µετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, και εντός 

ευλόγου χρόνου, από το Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης της 

Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., και αφού πρώτα θα έχουν 

προσκοµιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρ. 200 του Ν. 4412 / 2016 

και που θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα ορίζουν ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και η 

υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β / 1998) Απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Τα απαιτούµενα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι τα εξής (άρ. 200  § 5 του Ν. 4412 / 

2016 : 

1. Νόµιµο παραστατικό (τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών), 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας,  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

4. Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης. (Συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής και υποβάλλεται 

στο Τµήµα Εκκαθάρισης και Ελέγχου ∆απανών). 

 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και είναι οι εξής:  

1. Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 4 § 3 του Ν. 4013 / 2011 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 44 του Ν. 4605 / 2019), 

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
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Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), η οποία κράτηση επιβαρύνεται µε το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 

3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του 

Κώδικα Χαρτοσήµου. 

2. Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 350 § 3 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία κράτηση επιβαρύνεται µε το 

νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήµου. Υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του 

οποίου γίνεται από την Α.Ε.Π.Π. 

3. Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 

(Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων). 

 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 

του Ν. 4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να επιφέρει τη 

λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει 

κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει 

αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που εκείνος, χωρίς 

υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας στην 

εκπλήρωσή τους είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε µοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόµενη 

ανωτέρα βία.  

Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 

1) Επανειληµµένη παράβαση των όρων της Σύµβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα και τον 

χρόνο υλοποίησης των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

2) Εκχώρηση ή µεταβίβαση της Σύµβασης ή µέρους τού αντικειµένου της ή υπεργολαβία από τον 

ανάδοχο σε τρίτον. 

3) Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συµπαράσταση, εταιρική 

λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της εταιρίας του ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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4) Έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκηµα 

σχετιζόµενο µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

5) Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής 

Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (Αντιπεριφερειάρχη) στον ανάδοχο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τάξει στον ανάδοχο προθεσµία συµµόρφωσης, σε όσες περιπτώσεις 

αυτό προβλέπεται από τον Νόµο και είναι εφικτό και σκόπιµο. Αν η προθεσµία που θα τεθεί 

παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος, µε νέα Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου µε κάθε νόµιµο µέσο, 

αυτός υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που 

σχετίζεται µε την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, µε εξαίρεση όσες ενέργειες αποσκοπούν στη 

διαφύλαξη των νόµιµων συµφερόντων της Π.Ε.Χ., ενώ η Π.Ε.Χ. φροντίζει το συντοµότερο 

δυνατό για τη βεβαίωση τόσο της αξίας του εκτελεσθέντος τµήµατος της Σύµβασης όσο και του 

οφειλόµενου µέρους του τιµήµατος, ενώ παράλληλα αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού προς τον ανάδοχο µέχρι την εκκαθάριση των αµοιβαίων υποχρεώσεων. Περαιτέρω, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε περαιτέρω ζηµία 

που υπέστη εξαιτίας της συµπεριφοράς του, µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος 

που αντιστοιχεί στο µη εκτελεσθέν τµήµα της Σύµβασης, εφαρµοζόµενων και των διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 

Κατά των Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου 

κυρώσεις των άρ. 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412 / 2016 καθώς και κατ΄ 

εφαρµογή των συµβατικών όρων, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρ. 205 του ίδιου Νόµου. Η προσφυγή εξετάζεται από την τριµελή Επιτροπή 

Ενστάσεων της Π.Ε.Χ. (άρ. 221 § 11 περ. β' και δ' του Ν. 4412 / 2016) - ενώ ως προς τη 

διαδικασία ισχύουν όλα όσα προαναφέρθηκαν για τις ενστάσεις - και συντάσσεται Πρακτικό που 

εγκρίνεται µε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.  

Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειµένου που είχε 

αναλάβει καλείται ο επόµενος κατά σειρά µειοδότης, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει στη 

θέση του έκπτωτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη 

του άρ. 132 § 1 περ. δ' υποπερ. αα' του Ν. 4412 / 2016). Σε περίπτωση µη ύπαρξης άλλου 

µειοδότη ή άρνησης όλων των λοιπών µειοδοτών, ακολουθεί νέα διαδικασία ανάθεσης, κατά 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν σχετικής Απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη. 
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Τέλος, κατά του έκπτωτου αναδόχου µπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός αποκλεισµός 

που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύµφωνα µε το άρ. 203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου 

Νόµου. 

 

* * * 

 

Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Πρόσκληση θα διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νοµοθεσία, ενώ συµπληρωµατικά 

εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

 

Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί 

φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση 

της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από το καθ’ 

ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο του Πολυγύρου (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο 

∆ικαστήριο στον Πολύγυρο), σύµφωνα µε το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό 

Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

 

* * * 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. . 

 

                    Πολύγυρος, 23 Απριλίου 2020  

 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

         

  

                             Ιωάννης Γιώργος 

 

* * * 

 

  

Ακολουθούν τέσσερα (4) Παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της Πρόσκλησης :  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

- Στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης – ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών 

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) των αιγοπροβάτων και σε περίπτωση επιβεβαίωσης της 

μόλυνσης σε μια εκτροφή, οι ενέργειες που γίνονται και τα μέτρα που παίρνονται 

αποσκοπούν στην εξυγίανση των εκτροφών με την απομάκρυνση και καταστροφή των 

θετικών και ευαίσθητων στη νόσο ζώων ή την καταστροφή ολόκληρου του κοπαδιού με 

καύση  και ανασύσταση της εκτροφής στη συνέχεια. Σε περίπτωση καθυστέρησης της 

απομάκρυνσης των μολυσμένων ζώων, υπάρχει κίνδυνος διασποράς του μολυσματικού 

παράγοντα σε άλλα ζώα της ίδιας εκτροφής ή και γειτονικών εκτροφών. Επίσης, η μη 

απομάκρυνση των θετικών ή ευαίσθητων ζώων έχει ως αποτέλεσμα να γεννιούνται επιπλέον 

θετικά ή ευαίσθητα ζώα. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα: 

• να αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των ζώων που πρέπει να απομακρυνθούν, 

• να αυξάνεται ο αριθμός των ζώων που πρέπει να εξεταστούν γονοτυπικά για τη διερεύνηση της 

ανθεκτικότητας τους στην νόσο. 

• να καθυστερεί η εξυγίανση των εκτροφών 

Όλα αυτά συνεπάγονται την αύξηση του οικονομικού κόστους: 

• για τον κτηνοτρόφο, αφού αναγκάζεται να εκτρέφει ζώα τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα 

πρέπει να καταστραφούν, και 

• για το δημόσιο αφού: α) αυξάνονται τα λειτουργικά έξοδα (μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή 

μεγαλύτερου αριθμού ζώων), β) αυξάνεται το ποσό αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, και γ) 

αυξάνονται τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων που εξετάζουν τα δείγματα στα πλαίσια 

εξυγίανσης των εκτροφών. 

 Στα πλαίσια πάντα της εφαρμογής του Προγράμματος Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών 

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, σύμφωνα με την με αρ. 1150/46936/27-

03-2018 (ΦΕΚ τ. Β’ 1247/5-04-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων - είναι 

απαραίτητο να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα θετικά και ευαίσθητα ζώα και να 

οδηγηθούν σε καύση, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του νοσήματος και να καταστεί δυνατή η 

εξυγίανση των εκτροφών. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η φόρτωση των ζώων στην προσβεβλημένη  εκτροφή στην ΠΕ 

Χαλκιδικής (τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 ενήλικων και 80 ηλικίας 3 µηνών) 

αιγοπροβάτων προερχόµενων από την µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο 

εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του ∆ήµου 

Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  εκτροφής EL64306217), η μεταφορά και 

καύση των θανατωμένων ζώων, στα πλαίσια προγραμμάτων εξάλειψης των ΜΣΕ των μηρυκαστικών ή 

και άλλων ζώων σε περίπτωση επιζωοτίας και αδυναμίας υγειονομικής ταφής τους, με προβλεπόμενη 

δαπάνη μέχρι 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να 

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη των φορέων υλοποίησης του έργου πρέπει να 

διαθέτουν: 

1. Εγκεκριμένη Μονάδα αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων υψηλού δυναμικού. 

2. Τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων. 
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Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται: 

Σε τιμή/Kg ζώου για την περίπτωση καταστροφής των πτωμάτων με καύση (φόρτωση στην εκτροφή-

μεταφορά-θανάτωση-καύση) η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,70 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 

Πριν την αποτέφρωση των πτωμάτων υπολογίζεται το βάρος τους με πιστοποιημένο ζυγιστικό μηχάνημα 

το οποίο έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου. 

 

Λοιποί όροι της τεχνικής προσφοράς 

1. Οι επιχειρήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO 9001 : 2008, 

14001 : 2004 και 18001 : 2007, αναλόγως του τι απαιτεί η Νοµοθεσία για την καθεµιά από αυτές. 

2. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ώστε να 

διασφαλίζονται αφενός η ασφαλής εργασία για το προσωπικό του και αφετέρου η αποφυγή εξάπλωσης 

των ασθενειών. 

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αποδεικνύουν εγγράφως (π.χ. µε προσκόµιση αδειών εξάσκησης 

επαγγέλµατος, ειδικών διπλωµάτων οδήγησης ή χειριστή µηχανηµάτων, κ.λπ.) ότι το προσωπικό που θα 

χρησιµοποιήσουν είναι σε θέση να εκτελέσει µε επιτυχία τα καθήκοντα που θα αναλάβει. Οµοίως, θα 

πρέπει να αποδεικνύουν εγγράφως (π.χ. µε προσκόµιση αδειών κυκλοφορίας) ότι τα οχήµατα που θα 

χρησιµοποιήσουν είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών. Περαιτέρω, για κάθε 

προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να προσκοµίζονται και ασφαλιστήριο συµβόλαιο καθώς και δελτίο 

ΚΤΕΟ. 

4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσµεύονται ότι θα βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα 

στιγµή κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ώστε να παράσχουν άµεσα (και πάντως το αργότερο εντός της 

επόµενης ηµέρας από τη στιγµή ειδοποίησής τους µε κάθε πρόσφορο µέσο) τις υπηρεσίες που θα τους 

ζητηθούν. Περαιτέρω, οι ανάδοχοι φροντίζουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους κατά απόλυτη 

προτεραιότητα και εντός του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται (εκ των προτέρων) να στηριχθεί στις ικανότητες 

τρίτου, οφείλει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του τρίτου περί δέσµευσής του σε περίπτωση 

ανάθεσης του έργου στον υποψήφιο ανάδοχο. Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, 

προσκοµίζονται τόσο Σύµβαση µεταξύ του αναδόχου και του τρίτου που να αφορά την εκτέλεση του 

συγκεκριµένου έργου, καθώς και όσα έγγραφα απαιτείται να προσκοµιστούν και από τον ανάδοχο και 

αφορούν είτε την επιχείρησή του είτε το προσωπικό του είτε τα µηχανήµατά του. 

6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί για λόγο ανωτέρας βίας (και µόνον) να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντά του, υποχρεούται να φροντίσει για την εξεύρεση κατάλληλου τρίτου που θα αναλάβει να 

εκτελέσει το έργο µε τους ίδιους ακριβώς όρους (ποιότητα εργασιών, χρόνος εκτέλεσης, κ.λπ.) και χωρίς 

καµία περαιτέρω επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Η µεταφορά των ζώων στον τόπο όπου θα παρασχεθούν οι εργασίες αποτελεί υποχρέωση αποκλειστικά 

δική του και εκτελείται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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• Του :   ……………… [ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή επωνυµία επιχείρησης] 

• Έδρα : ……………… 

• Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ………………  

• Νόµιµος εκπρόσωπος [αν υπάρχει] : ……………….. , σύµφωνα µε ……………… [το 

νοµιµοποιητικό έγγραφο] 

 

Προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής ζώων 

µολυσµένης εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 

είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την 

υπ' αρ. 206728 / 990 / 23-4-2020 Πρόσκληση. 

 

Το αντικείµενο που αφορά η Προσφορά είναι η φόρτωση των ζώων στην προσβεβληµένη  

εκτροφή στην ΠΕ Χαλκιδικής (τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 ενήλικων και 80 ηλικίας 3 

µηνών) αιγοπροβάτων προερχόµενων από την µολυσµένη µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο 

εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας του ∆ήµου Ν. 

Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  εκτροφής EL64306217), η µεταφορά και καύση 

των θανατωµένων ζώων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 1 της Πρόσκλησης]  

 

∆ηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής: 

- ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ότι η 

Προφορά µου πληροί όλα τα κριτήρια συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και 

ότι δεσµεύοµαι να µην ενεργήσω κατά τρόπο αθέµιτο, παράνοµο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, 

- ότι παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής µου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

- ότι η προσφορά µου ισχύει και µε δεσµεύει επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από την 

εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας, µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε το άρθρο 

97 § 4 του Ν. 4412 / 2016, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα βρίσκοµαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα 

στιγµή και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της Σύµβασης, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλες τις νοµοθετικές διατάξεις που 

αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νοµοθεσία, 

- ότι αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νοµοθεσία (Κανονισµός Ε.Ε. 2016 / 

679) - δηµοσιοποίηση προσωπικών µου δεδοµένων µε όποιον τρόπο ορίζει η σχετική 

Νοµοθεσία, 
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- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή, 

- ότι κάθε αποδεικνυόµενη ενηµέρωσή µου που είναι σύµφωνη µε τα ανωτέρω δηλωθέντα 

στοιχεία µου πληροί τους όρους του Νόµου. 

- ότι θα προσκοµίσω αµέσως όποια έγγραφα µού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και 

αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα προσκοµίσω όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκοµιστούν πριν την υπογραφή της Σύµβασης, 

- [σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων]  ότι έχω ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση των φορέων στους οποίους προτίθεµαι να 

στηριχθώ.  

 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόµενα στοιχεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 1599 / 

1986 σχετικά µε τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

…………… , …-…-2020 

              Ο Προσφέρων 

 

   ( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής 

ζώων µολυσµένης εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο» 

 

(Αριθµός Πρόσκλησης : 206728 / 990 / 23-4-2020) 

 

Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός : Μέχρι 20.000,00 €,  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

CPV : 33922000-9 

 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Του : .........................................................… 

Έδρα : ......................................................… 

Προσφορά (τιµή ανά κιλό ζώου) :  
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- Χωρίς Φ.Π.Α. : ......... ευρώ (...... €). 

- Φ.Π.Α. : ......... ευρώ (...... €).  

- Συνολικό ποσό προσφοράς (µε Φ.Π.Α.) : ......... ευρώ (...... €). 

 

……… , …-…-2020 

Ο υποψήφιος ανάδοχος 

 

 

(Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

                               

 

      

     

    Πολύγυρος,  … …… 2020  

      

     
  

     

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Τίτλος Σύµβασης : "Παροχή υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής ζώων µολυσµένης 

εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο". 

Προϋπολογισµός Σύµβασης : Μέχρι … € 

Στον Πολύγυρο σήµερα την ……………, ηµέρα ……, µεταξύ αφενός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26
ης

 Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής [δυνάµει της υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-

2019 [Α∆Α 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας] και στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου …………, που 

εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόµιµα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, ∆.Ο.Υ. ……), συνοµολογήθηκαν 

και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και 

καταστροφής ζώων µολυσµένης εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο διενεργήθηκε σύµφωνα 

µε :  

α) Το υπ' αρ. πρωτ. 188528 (5115) / 3-4-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ006550871 2020-04-09 2019-

12-17) Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ., 

β) Την υπ’ αρ. 388 / 31-03-2020 (Α.∆.Α. 6Α9Ζ7ΛΛ-Υ4Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής [Αφορά διεθνή ∆ιαγωνισµό για τα έτη 2020-2021, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και 
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η συγκεκριµένη ανάθεση], µε την οποία εγκρίθηκαν η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης για την 

υλοποίηση της ανάθεσης, 

γ) Την υπ’ αρ. 14 / 2-1-2020 (Α∆Α 60ΥΨ7ΛΛ-8Γ8, Α∆ΑΜ 20REQ006129064 2020-01-02) 

Πράξη Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για την πραγµατοποίηση της 

δαπάνης για τα έτη 2020 - 2021 (µε χρέωση του Ε.Φ. 292 Κ.Α.Ε. 5244.γ.4.01), η οποία έχει 

καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. 

µε α/α 334 [Αφορά διεθνή ∆ιαγωνισµό για τα έτη 2020-2021, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και 

η συγκεκριµένη ανάθεση], 

δ) Την υπ’ αρ. 206728 / 990 / 23-4-2020 Πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, 

ε) Την υπ’ αρ. … (Α∆Α: … , Α∆ΑΜ: …) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής για 

την έγκριση του αποτελέσµατος της διαδικασίας ανάθεσης και την κατακύρωση στον ανάδοχο. 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

συγκεκριµένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 292 Κ.Α.Ε. 5244.γ.4.01. 

 

 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θανάτωσης και καταστροφής ζώων 

µολυσµένης εκτροφής µε Κλασσική Τροµώδη Νόσο, και συγκεκριµένα η φόρτωση των ζώων 

στην προσβεβληµένη  εκτροφή στην ΠΕ Χαλκιδικής (τριακοσίων ενενήντα δυο (392) (312 

ενήλικων και 80 ηλικίας 3 µηνών) αιγοπροβάτων προερχόµενων από την µολυσµένη µε Κλασσική 

Τροµώδη Νόσο εκµετάλλευση του Mπεΐκογλου Βασιλείου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Τρίγλιας 

του ∆ήµου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, µε κωδικό αριθµό  εκτροφής EL64306217), η µεταφορά 

και καύση των θανατωµένων ζώων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 1 της 

Πρόσκλησης. 

 

 
Άρθρο 2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη 

δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 

δεσµευόµενος να µην ενεργήσει κατά τρόπο αθέµιτο, παράνοµο ή καταχρηστικό.  

Περαιτέρω, αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συµµόρφωσή του προς τα 

οριζόµενα στο άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016.  
Η εκτέλεση της Σύµβασης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις συνέπειες της παρούσας και της Πρόσκλησης. 

 

 
Άρθρο 3 : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων θα 

γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα 

διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων συµβάσεων, θα πληροί 

όλους τους όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 

και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση και στην Τεχνική Προσφορά που 

κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης. 
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Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζηµία που 

θα προκύψει εις βάρος της σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της, 

υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµίας σε αποκατάστασή της, µε δική του δαπάνη.  

Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς 

εκείνη απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν, που να σχετίζονται µε την εκτέλεση 

της Σύµβασης. 

Τέλος, σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 

τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτώς µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

 

 
Άρθρο 4 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία νόµιµης ανάρτησής της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και λήγει σε τριάντα (30) ηµέρες, 

εκτός περίπτωσης νόµιµης παράτασης ή νόµιµης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόµενα στην 

Πρόσκληση και στη Σύµβαση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερµατίσει τη Σύµβαση σε περίπτωση σοβαρού και 

απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), µε την έκδοση 

ειδικά αιτιολογηµένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση για τον 

λόγο αυτό. Επίσης, δικαιούται να µεταθέσει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης εάν 

αυτό επιβάλλεται για αντικειµενικούς λόγους, και στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνει εγκαίρως 

τον Ανάδοχο µε κάθε νόµιµο µέσο.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης της Σύµβασης, 

στην περίπτωση που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 

αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 20 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 

προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης 

της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή 

στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα 

Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά. 

Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης που γίνονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

Τροποποίηση της Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον µε έγγραφη συµφωνία των µερών, 

µόνον σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνον κατόπιν Απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού 

στόχου και των βασικών όρων της Σύµβασης αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα 

στην Πρόσκληση και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσµίες που ορίζονται στη Σύµβαση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που της 

παρέχει η Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

 

 

Άρθρο 5 : ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 



 29

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

συγκεκριµένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα από τον Ε.Φ. 292 Κ.Α.Ε. 5244.γ.4.01. 

Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισµού της Σύµβασης µέχρι του οποίου µπορεί να ανέλθει 

η εκτέλεσή της, είναι …… €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στην 

Πρόσκληση, στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου και την κατακυρωτική Απόφαση, ενώ 

δυνατότητα αύξησής του δεν προβλέπεται για κανέναν λόγο, µε εξαίρεση την αποδεικνυόµενη 

ανωτέρα βία. 

Η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ, µετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, και εντός 

ευλόγου χρόνου, από το Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης της 

Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., και εφόσον έχουν προσκοµιστεί όλα 

τα νόµιµα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωµής, των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων 

δικαιολογητικών.  

Η πληρωµή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Η πληρωµή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των 

υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση και τη Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

στην Πρόσκληση, καθώς και µε τον φόρο εισοδήµατος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών 

που αντιστοιχούν στα αναγραφόµενα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει 

αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που έχει υποστεί ως αποτέλεσµα του τερµατισµού 

της Σύµβασης. 

 

 
Άρθρο 6 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις 

του άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν 

εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης ή της Πρόσκλησης ή σε 

οποιαδήποτε άλλη από τις προβλεπόµενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203 του Ν. 4412 

/ 2016. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί σε µονοµερή καταγγελία στην περίπτωση που η 

Σύµβαση δεν έπρεπε εξαρχής να έχει 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 

της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συµβατικό τίµηµα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της  καταγγελίας στον 

Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, 

για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατά διακριτική της 

ευχέρεια) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτοµάτως µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας απράκτου, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 



 30

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται (µετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) να απόσχει από την εκτέλεση 

οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 

για την διασφάλιση  των νόµιµων δικαιωµάτων της Π.Ε.Χ. . 

Το συντοµότερο δυνατό µετά 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, και συγχρόνως αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις 

εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση 

για κάθε ζηµία που υπέστη, µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί 

στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί - λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης - 

να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

 

 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή µεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της 

Σύµβασης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου σε αυτή, για λόγους 

που δεν προβλέπονται σε αυτή και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 8 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόµενα περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που 

αποδεδειγµένα έλαβε γνώση, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 

ηµερολογιακών ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης 

της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Άρθρο 9 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται λεπτοµερώς από τη Σύµβαση, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νοµοθεσίας, ενώ εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε 

την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε 

χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

ελληνικής Νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκιδική. 

 

 

Σε εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης εκδόθηκαν δυο (2) όµοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 

Συµβαλλόµενοι παίρνουν από ένα. 

 

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης συµπίπτει µε την νόµιµη ανάρτησή της στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

 

 

                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή 

(δια του νοµίµου εκπροσώπου του)                               (δια του νοµίµου εκπροσώπου της) 

 


