ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Ιανουαρίου
2014
Αριθ. απόφασης 12
Περίληψη
Έγκριση όρων διακήρυξης: Παροχή υπηρεσίας
περισυλλογής, εμβολιασμού και στείρωσης
αδεσπότων ζώων συντροφιάς
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 1242/10-01-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου
Ξάνθης), όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να
παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Κρίτων Καλογερής
Πούλιος Χρήστος
Βορίδης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Παπασταματίου Γεώργιος
Ιωάννης Τσεγγελίδης

Απόντες
1. Δρεμσίζης Ιωάννης

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αρ. πρωτ.1943/09-12-2014 εισήγηση του
Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής :
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη για την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής,
κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς σε οικισμούς του
Δήμου Ξάνθης, έτους 2014, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή, την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
Συνημμένα:
• Αντίγραφο Διακήρυξης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
2.Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.Την με αριθ. 381/2013 απόφαση Δημ. Συμβουλίου για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδεσπότων
ζώων συντροφιάς σε οικισμούς του Δήμου Ξάνθης, έτους 2014
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής, κτηνιατρικής
εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς σε οικισμούς του Δήμου
Ξάνθης, έτους 2014 προϋπολογισμού 80.000.00 ευρώ με ΦΠΑ (13%), ως εξής:

Εργασία: "Ανάθεση έργου περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014”
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές
ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας.
2) Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4) Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
6) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους
2014 με Κ.Α. 02.20.6474.01
7) Την 381/2013 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:.....................), με την οποία
εγκρίθηκε η ανάθεση της εργασίας σε τρίτο και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.
8) Την ...................... Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων
δημοπράτησης (ΑΔΑ: ............................).
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή η εργασία "Ανάθεση έργου περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης,
εμβολιασμού και στείρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του
Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014" με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζεται η ............. του μηνός
..................................... του έτους 2014 ημέρα ................................ και ώρα
.............................................................. (ώρα παράδοσης προσφορών και έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης). Ως τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται τα Γραφεία του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά
ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) το τιμολόγιο μελέτης
δ) η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός εργασίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
80.000.00 ευρώ με το ΦΠΑ (13%) και περιλαμβάνει τις εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται
στην τεχνική περιγραφή, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Ξάνθης και η συνολική δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6474.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κτηνίατροι ατομικά ή σε κοινοπραξία ή σε οποιοδήποτε
εταιρικό σχήμα, αποδεικνυόμενης της
ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου
επιμελητηρίου.
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κτηνιατρείο μικρών ζώων.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς
το Δημόσιο.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
άρθρο 8 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43, παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Στην περίπτωση νομικών
προσώπων απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του
Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας). Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης.
• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ειδικότερα, στην περίπτωση νομικών προσώπων:

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό
A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση, ή από το ΓΕΜΗ.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης, ή από το ΓΕΜΗ.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα εκδιδόμενα πιστοποιητικά δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να αντικατασταθεί, για τα σημεία
που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από Ένορκη Δήλωση που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένου
προσωπικού και εργοδότη) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό του Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου και ότι η
προσφορά του ισχύει για διάστημα 180 ημερών.
8. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
9. Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης
κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτή
και ότι σε περίπτωση ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί νόμιμη κοινοπραξία
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10.
Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων. Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος διαθέτει περισσότερα από ένα, απαιτείται προσκόμιση όλων των
σχετικών αδειών.

11.
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον
διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.

οι

ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και
η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιμή της
προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της
εργασίας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο
υπάγεται η εργασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5%
επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας. Για το σύνολο του προϋπολογισμού της
παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 4.000,00€. Οι Εγγυητικές
Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η ημερομηνία έκδοσης
Ο εκδότης
Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Ξάνθης)
Ο αριθμός της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
7. Η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
11. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 ημέρες).
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το
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διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή των προσφορών
Α. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)
γ) Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου
που αναφέρεται στην εφημερίδα)
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail)
.
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές
που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που
επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας. Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι υπογεγραμμένη και να αναγράφει αριθμητικά και
ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί
του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης της εργασίας (ποσό με το ΦΠΑ). Η
Οικονομική Προσφορά θα είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε το
υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε
διαφορετικό τρόπο από το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Υπηρεσίας καθώς και αυτές
στις οποίες το αναγραφόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός
αριθμός θα απορρίπτονται, καθιστώντας απαράδεκτη την προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υπάρχει στο τέλος της παρούσας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής διαγωνισμού.
3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται από τον
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προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές για μέρος των ζητουμένων δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες
από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι
ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται
από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού
συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια
τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. Δεν
μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος
εταιρείας. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από
μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού
συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια
τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. Δεν
μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος
εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό
ή με κάποιον άλλον τρόπο.

Β. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα
τα δικαιολογητικά εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως
μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
Α. Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας
επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που
ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος
αναγράφεται και στο πρακτικό.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με
ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη
διακήρυξη.
Β. Έλεγχος δικαιολογητικών
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Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά
περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους
της διακήρυξης.
Ο φάκελος που περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και βρίσκεται μέσα στον
ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων
αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται
στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή
συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους
λόγους αποκλεισμού τους.
Στη συνέχεια και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται οι
διαγωνιζόμενοι σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών.

Γ. Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά

σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.

2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους

όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

3. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι

εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας τους με τα κατά
περίπτωση νόμιμα παραστατικά.

Δ. Απόρριψη προσφορών
1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ε. Ανακήρυξη αναδόχου - κατακύρωση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, με υποβολή ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
2. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
3. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας (άρθρο
19, παρ.1 του ΠΔ 28/80). Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση
της οικονομικής επιτροπής. Η εγγύησή του εκπίπτει υπέρ του Δήμου, λόγω ειδικής προς
τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία διατηρουμένου του δικαιώματος της
αποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας του Δήμου ή της κοινότητος εκ της επαναλήψεως
της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικό τελευταίου
μειοδότη (άρθρο 23, ΠΔ 28/80).
4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή.
5. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης για ποσό που ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) του
προϋπολογισμού του έργου μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως
κατά την δημοπρασία (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ 28/80). Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα
πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την τελική βεβαίωση καλής
εκτέλεσης της εργασίας.
6. Η Σύμβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται
στη διακήρυξη.
7. Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως προκύπτει
από την τιμή της προσφοράς του μειοδότη κατά τη δημοπρασία.
8. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται
έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποκείμενης σε έλεγχο
νομιμότητας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εγγύηση που
έχει καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος του εργοδότου Δήμου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής
και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του δικαιώματος αποκαταστάσεως
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του Δήμου από την επανάληψη αυτή σε βάρος του
αρνηθέντος να υπογράψει την σύμβαση αναδόχου (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ 28/80).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν, στην αρμόδια για τη διενέργεια
του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζομένων των
ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθούν (άρθρο 20, του ΠΔ 28/80), κατά
της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν,
μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών. Κατατίθενται στην αρμόδια
για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Οι κατατιθέμενες στο δήμο ενστάσεις
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η
υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία
αποφαίνεται τελικά.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τμηματικά. Σε περίπτωση
αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον Δήμο.
Η έκδοση τιμολογίου των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση.
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται
από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των
νόμιμων κρατήσεων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% υπέρ
ΤΠΔΚΥ) και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (Α' 204).
Αρθρο 13ο
Εμπιστευτικότητα αναδόχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 14ο
Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια της Ξάνθης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Δημοσίευση
•
•

•
•
•

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:
τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.
την ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης σε εμφανές μέρος του Δήμου. (παρ. 5,
άρθρο
15,
του
ΠΔ
28/80, άρθρο
284
παρ.2
Ν.3463/06)
την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο
τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8
παρ.6βΝ.2741/99) (Ελ.Συν. Τμ VI Απόφαση 29/2012) (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ πράξη 62/2012,100/2012)
την αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στο Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ξάνθης, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψής της (παρ. 3, άρθρο 15 του ΠΔ 28/80)
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια και την
καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Στυλιανίδης Μιχαήλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
MAIL:

1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Ανάθεση έργου περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014»

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας

ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης
………………………….. τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
…………………………… (%)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……

(υπογραφή – σφραγίδα)

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
...................... 67100 Ξάνθη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 4.000,00
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των
τεσσάρων
χιλιάδων
ευρώ
και
μηδέν
λεπτών
(4.000,00)
υπέρ
τ……………………………………………………………………………,
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο
διαγωνισμό της.................................. για την εργασία «Ανάθεση έργου περισυλλογής,
κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .....
..../..../..2014 περίληψη διακήρυξης.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη
συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θεσμικό πλαίσιο
Με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 , για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό,
επικαιροποιείται ο ρόλος, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των Δήμων, σχετικά με τη διαχείριση
του θέματος.
Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα
κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται
και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία
Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από το Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης του οικείου Δήμου ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.4039/2012).
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν
να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα μέχρι
την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται
με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από
ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή (παρ. 4, άρθρο 9,
Ν.4039/2012).
Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου
κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι
έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση,
εμβολιασμό και στείρωση (παρ. 9, άρθρο 9, Ν.4039/2012).
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται
από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις, που εδρεύουν στο Δήμο ή
στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν ένας (1) κτηνίατρος
και ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία
Περιφερειακή Ενότητα (παρ. 12, άρθρο 9, Ν.4039/2012).
Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των σκύλων που
χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την
προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση και
τη σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των
δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο
Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το
ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο (παρ. 3Α, άρθρο 4, Ν.
4039/2012).
Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας,
πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των
Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Βιβλιάριο
υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο (παρ. 3Α, άρθρο 4,
Ν.4039/2012).
Υφιστάμενη κατάσταση
Αξιολογώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος συγχρόνως, με την απουσία των
κατάλληλων υποδομών και την υποστελέχωση του δήμου θα πρέπει να επιλέγουν λύσεις
ρεαλιστικές που θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του δήμου προς το νόμο, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τη δημόσια υγεία.
Στην πόλη της Ξάνθης και στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου παρατηρούνται υψηλοί
πληθυσμοί ζώων συντροφιάς. Η ταυτοποίηση κρουσμάτων λύσσας στη χώρα, θέτει σε
σοβαρούς κινδύνους τη δημοσία υγεία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να πραγματοποιηθεί η συστηματική
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση του έργου της
περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, του εμβολιασμού και της στείρωσης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη κτηνίατρο.
Προδιαγραφές
Η τήρηση των όρων της σύμβασης και ο έλεγχος, συνολικά, της ορθής εκτέλεσης της εργασίας
θα πραγματοποιείται από τον οριζόμενο επιβλέποντα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις και υποδείξεις του επιβλέποντα εφόσον αυτές εντάσσονται
εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου σε εφαρμογή της παραγράφου
12, του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς,
σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ' του άρθρου 1, του ιδίου Νόμου καθώς και
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Δεσμευτικός όρος για την οριστική παραλαβή της εργασίας είναι να πραγματοποιηθούν μέσα
στη συμβατική περίοδο 300 τουλάχιστον στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά
προτεραιότητα θηλυκών αδέσποτων σκύλων, κατανεμημένες ομοιόμορφα κατά το δυνατόν
και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μέσα στη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα
κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται
και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παράγραφο 3, του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, καθώς ο Δήμος Ξάνθης δεν στελεχώνεται
από κτηνίατρο. Η κατοχή και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και μεταφορικού μέσου για την
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απασχολεί άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα
στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, τα οποία θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου, τα φιλοζωικά σωματεία και με δίκτυα ενημέρωσης πολιτών για την προώθηση των
υιοθεσιών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης
(π.χ. facebook, twitter) και οποιουδήποτε άλλου μέσου κρίνει πρόσφορο. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας του ανάδοχου με το οποίο οι δημότες θα μπορούν να
αναφέρουν διάφορα περιστατικά που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη
που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση του συμβατικού έργου.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο που
διαθέτει ο ανάδοχος, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και μπορεί να φιλοξενήσει
προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα μέχρι την αποθεραπεία
τους, θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, θα στειρώνονται, θα σημαίνονται με ηλεκτρονική
σήμανση ως αδέσποτα και θα καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
Κτηνιατρική εξέταση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση: Όπως η κτηνιατρική επιστήμη καθορίζει και
με χρήση των εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στους εμβολιασμούς που θα πραγματοποιηθούν.
Στείρωση: Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί
νόμιμα το επάγγελμα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται
από τον υπεύθυνο κτηνίατρο (για τα αρσενικά επέμβαση ορχεκτομής, για τα θηλυκά επέμβαση
ωοθηκυστερεκτομής).
Ηλεκτρονική σήμανση: Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται
με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή
αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και
τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το
πρότυπο ISO 11785.
Καταγραφή στη διαδικτυακή βάση: Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή
των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική
σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης της Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4039/2012.
Αν κατά την παροχή της υπηρεσίας δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία της παραπάνω βάσης
δεδομένων ο ανάδοχος αναλαμβάνει να καταγράψει ηλεκτρονικά τα ζώα που θα έχει
περιθάλψει στα πλαίσια της παρεχόμενης υπηρεσίας, όταν αυτό καταστεί εφικτό και να
προσκομίσει στο Δήμο τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής.
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο
νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα
ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα
αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε
ευθανασία (μετά από απόφαση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς).
Για κάθε περισυλλεγόμενο ζώο συντροφιάς συντάσσεται ξεχωριστό ατομικό δελτίο
καταγραφής τους από τον κτηνίατρο που τα εξετάζει και τα παρακολουθεί. Στο δελτίο αυτό
συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία και, επιπλέον, οι
πραγματοποιηθέντες εμβολιασμοί και ορολογικά τεστ καθώς και φωτογραφία του αδέσποτου
ζώου κατά τη διαδικασία της στείρωσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία πρέπει να έχει ληφθεί
κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή την εξακρίβωση της ταυτότητας του αδέσποτου ζώου.
Επιπλέον φωτογραφίες του αδέσποτου ζώου συντροφιάς θα πρέπει να λαμβάνονται και πριν
την διαδικασία της στείρωσης και να αποστέλλονται στους φιλοζωικούς συλλόγους, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, με σκοπό την ταχύτερη προώθηση τους για υιοθεσία.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διατίθενται προς υιοθεσία σε πολίτες παραδίδονται σε
αυτούς μετά από εμβολιασμό, αποπαρασίτωση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και με ατομικό
βιβλιάριο υγείας. Για τα σκυλιά μικρής ηλικίας για τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές της
κτηνιατρικής επιστήμης, δεν είναι δυνατή η στείρωση τους, η υποχρέωση του αναδόχου για την
πραγματοποίηση της στείρωσης εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την παράδοση στο νέο

ιδιοκτήτη και πραγματοποιείται μετά την παρέλευση του κατάλληλου χρονικού διαστήματος.
Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο
ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου του κτηνιατρείου και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4 του Ν. 4039/2012. Ο ανάδοχος
διατηρεί πλήρες ενημερωμένο αρχείο υιοθεσιών το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή στον
επιβλέποντα της εργασίας.
Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, λαμβάνεται
υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται.
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα,
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους. Με
απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12, του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων
ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν
επιτρέπεται η επαναφορά τους. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που θα επαναφέρονται στο
φυσικό περιβάλλον θα φέρουν επίσης κατάλληλο περιλαίμιο διαφορετικού χρώματος για
αρσενικά και θηλυκά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μακροσκοπική αναγνώριση τους από τους
πολίτες.
Ο ανάδοχος κτηνίατρος, οφείλει να προσκομίσει σε μηνιαία βάση στην υπηρεσία τα παρακάτω:
•

Ατομικά δελτία καταγραφής που θα περιλαμβάνουν το πλήρη ιστορικό του ζώου που
διαχειρίστηκαν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

•

Πίνακας λογιστικού φύλλου σε ηλεκτρονική μορφή που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά
στοιχεία των ζώων που διαχειρίστηκαν.

Ο χρόνος υλοποίησης της εργασίας καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
μέχρι τις 31/12/2014 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πόσο του προϋπολογισμού. Η
πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την υποβολή τιμολογίων των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν.
Χρηματοδότηση.
Η εργασία θα ανατεθεί μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και της παραγράφου 1,
του άρθρου 271 του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 28/80 και των όρων δημοπράτησης
όπως αυτοί θα εγκριθούν από την Oικονομική Επιτροπή. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η
προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή των διαγωνιζομένων.
Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία θα ανέλθει στις 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6474.01 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2014 με τίτλο
«Ανάθεση λειτουργίας Κυνοκομείου – Περισυλλογή, Περίθαλψη, Στειρώσεις, Εμβολιασμοί,
Τροφές, Φάρμακα, Επανένταξη».
ΞΑΝΘΗ……….
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
Ευστρατιάδης Αντώνιος
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Τσακμάκης Ιωάννης
ΠΕ Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Ποιότητα Ζωής
Συμεωνίδου Παρθενόπη
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Α. ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η

Περισυλλογή, κτηνιατρική εξέταση αδέσποτου
ζώου συντροφιάς, κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι
τραυματισμένο ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα,
αποπαρασίτωση, αντιλυσσικός εμβολιασμός,
στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και η
καταγραφή του στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση. Επίσης φιλοξενία και διατροφή για εύλογο
χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία του,
τοποθέτηση περιλαίμιου και η επανένταξη στο
φυσικό τους περιβάλλον

Αδέσποτο
ζώο

300

240,00

72.000,00

Αδέσποτο
ζώο

60

120,00

7.200,00

Αδέσποτο
ζώο

20

40,00

800,00

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
Περισυλλογή, κτηνιατρική εξέταση αδέσποτου
ζώου συντροφιάς, κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι
τραυματισμένο ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα,
αποπαρασίτωση και αντιλυσσικός εμβολιασμός.
Επίσης φιλοξενία και διατροφή για εύλογο
χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία του,
τοποθέτηση περιλαίμιου και η επανένταξη στο
φυσικό του περιβάλλον.
Γ.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Περισυλλογή, κτηνιατρική εξέταση αδέσποτου
ζώου συντροφιάς και ευθανασία σε περίπτωση
που κριθεί από την πενταμελή επιτροπή ότι
συντρέχουν λόγοι ευθανασίας

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 13%): 80.000,00

H προαναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε
προηγούμενα έτη και τις προβλέψεις για το έτος 2014 .
Η ενδεικτική δαπάνη
υπολογίζεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%)
ΞΑΝΘΗ……..
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ευστρατιάδης Αντώνιος
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Τσακμάκης Ιωάννης
ΠΕ Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Ποιότητα Ζωής
Συμεωνίδου Παρθενόπη
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
•

•
•
•
•

Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές
ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας.
Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Η πραγματοποίηση της εργασίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
•
•

Το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό».
Το Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού
υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων.».

Άρθρο 2ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
α. Διακήρυξη
β. Το τιμολόγιο μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
Άρθρο 3ο :

Εργασία

i.
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Ανάθεση έργου
περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 .
Αντικείμενο της εργασίας είναι:
•
•

•

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η μεταφορά στο κτηνιατρείο που
διαθέτει ο ανάδοχος.
Η κτηνιατρική εξέταση του αδέσποτου ζώου συντροφιάς, η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι τραυματισμένο ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα,
αποπαρασίτωση, αντιλυσσικός εμβολιασμός, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και η
καταγραφή του στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
Η φιλοξενία και διατροφή για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους, η
τοποθέτηση περιλαίμιου και η επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο φυσικό
τους περιβάλλον.

•

Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τα φιλοζωικά σωματεία και με δίκτυα
ενημέρωσης πολιτών για την προώθηση των υιοθεσιών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης. Η προϋπολογισθείσα
δαπάνη είναι 80.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%)
Άρθρο 4ο :

Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό 4.000,00
ευρώ που ορίζεται ως ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) του προϋπολογισμού του έργου μη
συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ
28/80).
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
Άρθρο 5ο :

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι μέχρι τις 28/02/2015. Οι διάφορες εργασίες
θα παρέχονται από τον ανάδοχο ανάλογα µε την εποχή και σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή
της μελέτης.
Άρθρο 6ο :

Παραλαβή των εργασιών

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της παρ. 3,
του άρθρου 63 του Π.∆. 28/80.
Άρθρο 7ο :

Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 80.000
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού,
για το διάστημα ισχύος της εντολής.
Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή
βαρύνει τον Δήμο.
Η έκδοση τιμολογίου των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση.
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων
κρατήσεων.
Άρθρο 8ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος βαρύνεται από κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και
0,5% υπέρ ΤΠΔΚΥ) και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9- 2011
(Α'204).

Άρθρο 9ο :

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 10ο: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η
σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 11ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως, χωρίς Aπόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 12ο :
•
•

•

Υποχρεώσεις του αναδόχου

Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη
που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση του συμβατικού έργου.

Άρθρο 13ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή
σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 14ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
ΞΑΝΘΗ………

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ευστρατιάδης Αντώνιος
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Τσακμάκης Ιωάννης
ΠΕ Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Ποιότητα Ζωής
Συμεωνίδου Παρθενόπη
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
.……………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2014.
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Μπένης Δημήτριος
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Τα Μέλη
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