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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ιερισσός 15-04-2020 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.: 6801  
 

Ταχ. Δ/νση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 

Τηλ.: 2377 3 50003 

Fax : 2377 0 24120 

E-mail: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr 
 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 

Τηλ.: 23723 50108, 117 

Fax : 2372 0 23062 

E-mail: gr.proyp@dimosaristoteli.gr 

 

 

                           ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Αριστοτέλη 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

20.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%   4.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

24.800,00 € 

ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Α.Α.Υ. 6354/2029 η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο 
δεσμεύσεων του Δήμου με α.α. 544/07-04-2020 
(ΑΔΑ: 9048ΩΨ2-Σ4Κ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22-04-2020 και ώρα 15:00 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της ή 
έως και εξάντλησης του ποσού της και αρχίζει από την ημερομηνία 
της ανάθεσης. Παράταση της σύμβασης δίδεται κατά τα 
ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία και εφόσον υπάρχει 
διαθέσιμο υπόλοιπο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και προϋπολογισμός 
O Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο 
της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις Τεχνικές  
Προδιαγραφές-Παραδοτέα του Παραρτήματος Α.  
 
Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου και έχει προϋπολογισμό: 24.800,00 €.  
Κωδικός CPV: 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες). 
Οι ποσότητες των περιστατικών σε μηνιαία βάση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 50 περιστατικά 
σε σκύλους και 50 περιστατικά σε γάτες,  για  κάθε είδος πακέτου Υπηρεσιών του 
Παραρτήματος Α παράγραφος 4.  Η ποσότητα αυτή είναι προφανές ότι μπορεί να παρασχεθεί 
από έναν ή διαιρεμένη σε δύο ανάδοχους. 
 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.800,00 € (είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) ήτοι καθαρό ποσό 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) 
πλέον Φ.Π.Α. 4.800,00 € (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6162.04 
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Αριστοτέλη. 
 
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των 
προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./ Fax:  

Εmail:  

 

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη 
γραμματεία». 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο μέχρι και την 22-04-2020 και ώρα 15:00 στη 
διεύθυνση του Δήμου Αριστοτέλη (Γραφείο Δημάρχου), Δημαρχείο Ιερισσού 
Χαλκιδικής, Τ.Κ. 630 75. 
 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους 
2. Ταχυδρομικώς, (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου) 
3. Ηλεκτρονικά, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr 

 

Για την σύνταξη των προσφορών, οι οικονομικοί φορείς δύναται να προβούν σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη, για την παροχή διευκρινήσεων. 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία  μπορείτε να καλείτε τον υπεύθυνο του Δήμου 
Αριστοτέλη κ.  Βασιλειάδη Β.    Κιν.  6943295217 
 
 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

1. Ένα mini – μονοσέλιδο βιογραφικό (υποχρεωτικό) 

2. Μία απλή δήλωση προηγούμενης συνεργασίας με τον δήμο ή άλλους δήμους πάνω στο 

αντικείμενο (εάν υπάρχει) 

3. Δήλωση του νόμου 1599 περί κατοχής και μη ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο νόμιμης 

άδειας άσκησης κτηνιατρικού επαγγέλματος (Βεβαίωση άσκησης ειδικότητας γεωτεχνικού 

επαγγέλματος κτηνιάτρου) 
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4. Η παραπάνω βεβαίωση θα προσκομιστεί/επισυναφθεί, εφόσον δρομολογηθεί η υπογραφή 

σύμβασης 

5. Το βασικό αίτημα συμμετοχής στο διαγωνισμό όπου θα αναφέρεται σαφώς και η 

οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου με τη μορφή κόστους ανά είδος υπηρεσίας 

(συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της 

παρούσας, και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή 

τον νόμιμο αυτού εκπρόσωπο στην τελευταία σελίδα). Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται 

σε αυτό που περιγράφεται στο Παράρτημα Α παράγραφος 4 των υπηρεσιών ως κόστος 

πακέτου θεραπείας ζώου για τα 8 διαφορετικά πακέτα της ομαδοποίησης των υπηρεσιών ή 

κόστος ανά περιγραφόμενη υπηρεσία. 

Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ο φόρος εισοδήματος 
καθώς και τυχόν κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη πρόσκληση, εκτός του 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 
Οι προσφορές θα δίνονται αναλυτικά για το σύνολο των Ειδικών πακέτων και δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (δηλ. 20.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ). 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των Ειδικών 
πακέτων. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους. 
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 
Μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη, τα στοιχεία των 
προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 

 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα 

με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας. 

 
 Διευκρίνιση: 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις 
υπογράφουν: 

i. Τα φυσικά πρόσωπα 
ii. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 
iii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 
iv. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
v. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 

κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν. 
 
2. Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εξήντα (60) 
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
Προσφορές  που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης 
του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 
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3. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση 
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση 
γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 
Ο δήμος Αριστοτέλη όμως μπορεί να δεχθεί την συνύπαρξη μέχρι και δύο συμβεβλημένων 
κτηνιάτρων με τη σχετική οργάνωση του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους. 
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την 
επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι 
συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να 
υπογράψει σχετική σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας 
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ή εναλλακτικά (σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν.4605/2019), ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της 4 παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή στη περίπτωση που είναι νομικό 
πρόσωπο μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ως άνω νόμου. 

3. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Φορέα Διαχείρισης. 

 
4. Παράδοση – Παραλαβή 
Η υλοποίηση των παραδοτέων της πρόσκλησης θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης και τα παραχθέντα υλικά και οι ετήσιες εκθέσεις Πεπραγμένων θα αποστέλλονται 
στην αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή, για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Δήμου Αριστοτέλη. 
 
5. Πληρωμή - Κρατήσεις 
Οι πληρωμές των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνονται μετά την έκδοση των φορολογικών 
παραστατικών (ΤΠΥ) ανά τρίμηνο και εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική πιστοποίηση τους από τον 
υπεύθυνο του δήμου και η παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής.  
Η εξόφληση των ΤΠΥ θα γίνονται ηλεκτρονικά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα κοινοποιήσει ο 
ανάδοχος εντός 30 ημερών. 
 

Τον Ανάδοχο βαρύνει: 
1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως 
ισχύει. 
2. Κράτηση ύψους Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 ν.4605/2019 όπως ισχύει). Η εν λόγω 
κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί 
του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 5143 ΥΑ (ΦΕΚ 335 
Β’/11.12.2014). 
3. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η 
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οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και 
ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής συμπληρωματικής 
δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 
3 της υπ’ αριθμ. 1191 ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017).  
Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με 
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 1191 
ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). 

 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη: https://www.dimosaristoteli.gr. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Αριστείδης Δαβίλλας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα : 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

 

http://www.pindosnationalpark.g/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
 της με αρ. πρωτ. 6801/15-04-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή 

 υπηρεσιών κτηνιάτρου. 
 

1. Χώρος παροχής υπηρεσιών 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται : 

1. Κατά κύριο λόγο στο Δημοτικό κτηνιατρείο Στρατωνίου 
2. Στα κέντρα υποστήριξης και ανάρρωσης ζώων που οργανώνει ο Δήμος Αριστοτέλη σε 

διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα  
3. Σε Δημοτικό Καταφύγιο αδέσποτων ζώων που σχεδιάζει ο Δήμος να οργανώσει 

 
2. Είδη παρεχόμενων  υπηρεσιών  

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου 
περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά. 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
Όλα τα ζώα που μεταφέρονται ή θα βρίσκονται στους χώρους που αναφέρθηκαν  στον ανάδοχο 
κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και ζυγίζονται. Αν διαπιστωθεί ότι ασθενούν ή είναι 
ύποπτα νόσου υποβάλλονται στις ανάλογες εξετάσεις και θεραπείες.  
Αν από καταγγελία ή κατά την εξέταση διαπιστωθεί ότι το ζώο έχει επιθετική συμπεριφορά, τα 
συμπεράσματα της εξέτασης καταγράφονται στην ατομική καρτέλα του ζώου και το ζώο 
παραπέμπεται για παρακολούθηση σε καταφύγιο και ακολουθείτε η προβλεπόμενη από τον νόμο 
διαδικασία. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση αίματος του αδέσποτου ζώου. Γενική εξέταση αίματος 
διενεργείται σε υποψία ή διαπίστωση νοσήματος με σκοπό την περαιτέρω διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγιση.  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ: 
Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση ούρων του αδέσποτου ζώου. Αποτελεί το βασικό 
διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση πλήθους παθήσεων. 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  
Αφορά στη λήψη και εξέταση βιοχημικών παραμέτρων στο αίμα του αδέσποτου ζώου.  
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ: 
Αφορά στη λήψη αίματος και ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της 
λεϊσμανίασης.  
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ Η ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ 
Αφορά στην αιμοληψία και στη συνέχεια ορολογική εξέταση για την ανίχνευση ερλιχίωσης ή 
διορφιλαρίωσης 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Αφορά τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. 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, και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή. Ακολουθεί η 
καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς 
και των ιδιοκτητών τους.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ 
Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου. Με το πέρας της υπηρεσίας ο ανάδοχος 
τοποθετεί ειδική κονκάρδα ένδειξης αντιλυσσικού εμβολίου.  
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ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  
Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολυδύναμου εμβολίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ζώου (ΔΕΝ 
περιλαμβάνεται το εμβόλιο της λύσσας, εφόσον το ζώο είναι στην κατάλληλη ηλικία).  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (ΚΟΥΤΑΒΙΑ)  
Αφορά τη χορήγηση εμβολίων  στις προβλεπόμενες δόσεις  σε κουτάβια . Αρχικά κάτω των δύο 
μηνών κατά της παρβοϊωσης και στην συνέχεια για όσες δόσεις προβλέπονται .  
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-ΕΞΩ)  
Αφορά στην χορηγία αντιπαρασιτικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου για 
ενδοπαράσιτα και τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας ή χορήγηση  ειδικού  φαρμάκου  για 
εξωπαράσιτα.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ  
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  
Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά. Περιλαμβάνει τον 
προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο , την αναισθησία του 
ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση.  
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  
Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. Περιλαμβάνει τον προεγχειρητικό 
κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά 
του χειρουργείου και την αντιβίωση.  
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ  
Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες. Περιλαμβάνει τον 
προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, την αναισθησία του 
ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση.  
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στις αρσενικές αδέσποτες 
γάτες. Περιλαμβάνει τον προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ  ΖΩΟΥ (ΜΙΚΡΟΥ Ή ΜΕΓΑΛΟΥ)  
Για την ευθανασία αδέσποτων ζώων απαιτείται η γνωμάτευση επιτροπής και ακολουθείται η 
διαδικασία του Ν. 4039/2012,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4235/2014.  
 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ  
Περιλαμβάνει τη διάγνωση και την ενέσιμη θεραπεία της ψώρας. 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Περιλαμβάνει την μετάβαση με ιδία μέσα του κτηνιάτρου στο 
καταφύγιο – ενδιαίτημα ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος σε περίπτωση που του ζητηθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να εκτιμήσει τυχόν περιστατικό στα φιλοξενούντα 
αδέσποτα ζώα του Δήμου.  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΗ  
Γίνεται σε περίπτωση όπου υπάρχει δελτίο εντολής παρακολούθησης ζώου από αντιλυσσική 
μονάδα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας μετά από δάγκωμα αδέσποτου ζώου. Αφορά τρεις 
τουλάχιστον εξετάσεις του ζώου την 1η , 7η και 15η ημέρα από το δάγκωμα. Ο κτηνίατρος μετά 
το πέρας του 15νθημερου εκδίδει τη βεβαίωση παρακολούθησης του ζώου, εφόσον του ζητηθεί.  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ  
Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση δηλητηρίασης ζώου από κατάποση 
τοξικής ουσίας (π.χ. «φόλα»).  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Αφορά σε περιστατικά, που απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας με ενέσιμη 
αναισθησία. Περιλαμβάνει και τη συρραφή τραυμάτων τραυματισμένου ζώου.  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ  
Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο προσβληθεί από λεϊσμανίαση 
και υπάρχουν ενδείξεις για την θεραπεία του.  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο παρουσιάσει αφροδίσιο 
μεταδοτικό νεόπλασμα. 
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά και αντιμετώπιση χωρίς χειρουργείο (με γύψο – νάρθηκα).  
ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ  
Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει θεραπείας στο Δημοτικό κτηνιατρείο  με χορήγηση 
ορού (πχ διαρροϊκά σύνδρομα).  
 

3. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΖΩΩΝ 
Η σύλληψη και η μεταφορά των ζώων αφορούν υπηρεσίες που επιβαρύνουν τον Δήμο. Η 
συμμετοχή των ανάδοχων παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στο αντικείμενο είναι συμβουλευτική 
– επικουρική, κυρίως στις καταστάσεις που είναι δυσχερής η σύλληψη του ζώου ή στη μεταφορά 
ενός βαριά τραυματισμένου ΄ζώου ή στις αποστολές ζώων στο εξωτερικό. 
Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου/ων η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ  αφορά στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου από 
το Δήμο (η ενδεχομένως από συμβεβλημένο εργολάβο με το δήμο)  είναι αδύνατη λόγω του 
χαρακτήρα του ζώου και επιβάλλεται η χορήγηση αναισθητικού (από το στόμα ή ενέσιμη).  
 

4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ 

1. Βασικό πακέτο :  Περιλαμβάνει τον κλινικό έλεγχο του ζώου – στείρωση ζώου – 
βραχυχρόνια παρακολούθηση στο κτηνιατρείο-δημοτικό αναρρωτήριο – πιστοποίηση 
καταλληλότητας Υγείας για επιστροφή –εμβολιασμός – σήμανση –καταχώρηση στο ΥΠΑΑΤ 
– καρτέλα ζώου και καταγραφή στο μητρώο του δήμου. 
Το βασικό πακέτο έχει 4 κατηγορίες ζώων  : 
- Βασικό πακέτο άρρεν σκύλου 
- Βασικό πακέτο θήλεος σκύλου 
- Βασικό πακέτο άρρεν γάτας 
- Βασικό πακέτο θήλεος γάτας 

 

2. Ειδικό πακέτο  1 :   Αναφέρεται κυρίως σε ανήλικα ζώα συντροφιάς και περιλαμβάνει 
τον κλινικό έλεγχο του ζώου – αποπαρασίτωση – πλήρη εμβολιασμό. 
 

3. Ειδικό πακέτο  2 :    Αναφέρεται σε αντιμετώπιση ασθενούς ζώου και περιλαμβάνει τον 
κλινικό έλεγχο του ζώου με εργαστηριακό έλεγχο αν κριθεί αναγκαίος – παροχή θεραπείας 
– βραχυχρόνια παρακολούθηση στο κτηνιατρείο-δημοτικό αναρρωτήριο -πιστοποίηση 
καταλληλότητας Υγείας για επιστροφή. 
 

4. Ειδικό πακέτο  3 :  Αναφέρεται σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η ευθανασία του 
ζώου και περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές νομικές διαδικασίες . 
 

5. Ειδικό πακέτο  4 :  Αναφέρεται σε περιπτώσεις ζώου που έχει δαγκώσει ή τραυματίσει 
πολίτη και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές νομικές και Ιατρικές διαδικασίες για τη 
διασφάλιση της Υγείας του παθόντα. 
 

6. Ειδικό πακέτο 5 :  Αναφέρεται σε περιπτώσεις ατυχήματος – τραυματισμού η 
κακοποίησης ( και δηλητηρίασης ) ζώου όπου δεν μπορούν να προβλεφθούν η ποιότητα 
και ποσότητα των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες και θα κοστολογείται κατά περίπτωση.  
 

7. Ειδικό πακέτο 7 :  Αποτελεί την  περίπτωση κατά την οποία  δεν υπάρχει εργασιακό 
αντικείμενο  που θα μπορούσε να αποτελεί τιμολογήσιμη  υπηρεσία αλλά ο ανάδοχος  
παραμένει  στους  χώρους που του έχουν  υποδειχθεί  κάνοντας γραφικές εργασίες ή   
έστω και την μορφή stand by   

 
Σε όλα τα παραπάνω  κοστολογικά πακέτα θα θεωρείται περιεχόμενη η υπηρεσία  υιοθεσίας 

του ζώου με την προβλεπόμενη διαδικασία που προκύπτει πριν , κατά την διάρκεια της παροχής 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο ζώο ή της ανάρρωσής  του,  σε έναν ενδιαφερόμενο που 
ενδεχομένως προκύψει. 
 

5. Προγραμματισμός – οργάνωση – ωράρια παροχής υπηρεσιών 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον/τους ανάδοχο/-ους  στους χώρους παροχής 

υπηρεσιών που αναφέρθηκαν με βάση ένα μηνιαίο προγραμματισμό κατόπιν των απαραίτητων 
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συνεννοήσεων και με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος των 
υπηρεσιών, που θα παρέχεται στο Δημοτικό κτηνιατρείο, θα καλύπτονται εντός ενός τυπικού 
ωραρίου 8:30 – 14:30 για τις ημέρες που θα αποτελούν υποχρέωση παρουσίας για τον ανάδοχο. 

Οι ημέρες που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει την παροχή των αιτούμενων 
υπηρεσιών είναι το ελάχιστο δύο έως το μέγιστο πέντε ημέρες. 

Ο Δήμος Αριστοτέλη μπορεί να δεχθεί την συνύπαρξη μέχρι και δύο συμβεβλημένων 
κτηνιάτρων με τη σχετική οργάνωση του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους.  

Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και άλλους κτηνιάτρους με τη μορφή 
εθελοντικής προσφοράς προκειμένου να συμπληρώσει κάποιες ανάγκες του κατά τρόπο όμως που 
δεν θα κωλύουν τις υπηρεσίες των συμβεβλημένων αναδόχων. 

Είναι ευθύνη του Δήμου να οργανώνει την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την 
λειτουργική οργάνωση και κάλυψη των αναγκών του, για έλεγχο των αδέσποτων ζώων στην 
διοικητική του ευθύνη. Αυτό θα γίνεται από τον Δήμο με ίδια μέσα αλλά κυρίως με την συνδρομή 
των φιλοζωικών οργανώσεων που θα πρέπει να κάνουν χρήση  της δυνατότητα που ο Δήμος τους 
παρέχει για την προστασία και των έλεγχο των αδέσποτων ζώων. 

Παράλληλα ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιεί μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών του / των 
αναδόχων  για παροχή των υπηρεσιών που περιγράφηκαν σε ιδιώτες και δεσποζόμενα ζώα  στα 
πλαίσια αναζήτησης πόρων  για την οικονομική στήριξη του προγράμματος. Το παρόν θέμα 
συμφωνείτε εξαρχής ότι δεν μπορεί να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων( conflict of interest ) 
μεταξύ Δήμου και αναδόχων. 

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει οργανωμένο – 
προγραμματισμένο εργασιακό αντικείμενο προκειμένου να απασχολήσει τον συνεργάτη/ες 
κτηνίατρο μπορεί εφόσον τον ενημερώσει έγκαιρα (τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα), να τον 
απαλλάξει από την συμβατική του υποχρέωση παρουσίας έστω και με χρήση του Ειδικού πακέτου 
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6. Υλικοτεχνικός – επιστημονικός εξοπλισμός - Αναλώσιμα  
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παράσχει κτιριακές υποδομές γραφείου, υλικοτεχνικό και 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών από 
τους ανάδοχους. Επίσης, είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη του αναλώσιμου υλικού από υλικά 
γραφείου έως φαρμακευτικά και υγειονομικά υλικά που είναι αναγκαία. 
Όλα τα παραπάνω θα παρέχονται κατόπιν αιτημάτων των ανάδοχων και θα παραλαμβάνονται από 
τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. 
 

7. Διάθεση ιδιωτικού χώρου του ανάδοχου 
Οι ανάδοχοι είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και στον ιδιωτικό χώρο εργασίας 
τους. Αυτό όμως σε περιορισμένη κλίμακα και κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του Δήμου. 
 

8.  Γενικές υποχρεώσεις συμβαλλόμενων μελών 
Η συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη με τον/τους ανάδοχο/-ους παροχής κτηνιατρικών 
υπηρεσιών θα γίνεται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του Δήμου που θα είναι κάθε φορά 
ένας εντεταλμένος σύμβουλος με απόφαση του Δημάρχου για τον ρόλο αυτό. 
Παράλληλα, συμβουλευτικό – επικουρικό ρόλο στη συνεργασία των δύο μελών θα έχει η 
πενταμελής επιτροπή του δήμου που προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο και που και τα δύο μέλη 
συμμετέχουν. 
Οι συμβαλλόμενοι φέρουν αμφότερα την ευθύνη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας που κατά 
κύριο λόγο περιγράφεται από το νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2-2-2012). 
Οι συμβαλλόμενοι μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται με τις φιλοζωικές οργανώσεις του 
δήμου με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη και ευζωία των αδέσποτων 
ζώων αλλά και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της εικόνας πολιτισμού στα δημοτικά 
διαμερίσματα του δήμου.  
Οι  προσφερόμενες τιμές από την στιγμή που θα αποτελούν δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης  
Οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν  κατά την υπογραφή σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες  διατάξεις.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 της με αρ. πρωτ. 6801/15-04-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή 

 υπηρεσιών κτηνιάτρου. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ 
ΕΔΡΑΣ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:  

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου 
Εκπροσώπου): 

 

 

ΕΙΔΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΒΑΣΙΚ.ΠΑΚ. ΑΡΕΝ ΣΚ ? ΕΙΔΙΚ ΠΑΚ. 1 ? 

ΒΑΣΙΚ.ΠΑΚ.ΘΗΛ ΣΚ ? ΕΙΔΙΚ. ΠΑΚ. 2 ? 

ΒΑΣΙΚ.ΠΑΚ.ΑΡ.ΓΑΤ ? ΕΙΔΙΚ. ΠΑΚ. 3 ? 

ΒΑΣΙΚ.ΠΑΚ.ΘΗΛ.ΓΑΤ ? ΕΙΔΙΚ. ΠΑΚ. 4 ? 

    

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24% :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
 
ΠΡΟΣ(1): 

 
ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 
Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

 
Ημερομηνία γέννησης

(2)
: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 

 
[Σε  περίπτωση νομικού  προσώπου:  Ως νόμιμος εκπρόσωπος/  διαχειριστής της εταιρείας με την  επωνυμία «…………………...………... 

………………………………………………………………..» και το διακριτικό τίτλο «…………………………………………………….» 

που εδρεύει στην ……………………………….…., στην οδό ……………………….…………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: …………………….,  

Δ.Ο.Υ.: ………………………. 

1. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. .................... …15-04-2020 Πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α 
αυτής 

2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
5. η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Ημερομηνία:      /      /2020.  
       Ο/H Δηλών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή) 

ΑΔΑ: Ω22ΖΩΨ2-ΞΑΦ



12 
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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