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ΝΟΜΟ  ΓΡΔΒΔΝΩΝ                                                                                                  Ημερομηνία :  13-03-2019 

ΓΗΜΟ  ΓΔΚΑΣΗ                                                                                                   Αριθμ. πρωτ:   183 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ( Γ.Δ.Π.Α.Π.)  Ν.Π.Ι.Γ. 

Γ/ΝΗ : ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 2 ΓΔΚΑΣΗ 51200 

Α.Φ.Μ. 099573350 Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ         

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

                               Θ Δ.Ε.Π.Α.Π.  Διμου Δεςκάτθσ ενδιαφζρεται για τθν παρακάτω υπθρεςία: 

ΤΛΛΟΓΗ - ΔΙΑΛΟΓΗ   ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ  ΣΩΝ ΖΩΙΚΩΝ    ΤΠΟΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΑΓΕΙΟΤ  Δ.Ε.Π.Α.Π  ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019 

CPV: 03140000-4 Ζωικά και ςυναφή προϊόντα 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι προβλζπονται οι εργαςίεσ  ςυλλογισ, μεταφοράσ  διαλογισ, προςωρινισ αποκικευςθσ και τελικισ  διάκεςθσ 

ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 & 3 από το Δθμοτικό φαγείο Δεςκάτθσ (Δ.Ε.Π.Α.Π.) προσ νόμιμθ μονάδα μεταποίθςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ και Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο χϊρο των Δθμοτικϊν φαγείων Δεςκάτθσ (Δ.Ε.Π.Α.Π.), φςτερα από επιτόπου αυτοψία ςτισ εγκαταςτάςεισ των ςυγκεκριμζνων 
ςφαγείων, τα ηωικά υποπροϊόντα που χριηουν διαχείριςθσ, είναι υποπροϊόντα κατθγορίασ 1, 2 και 3, και πιο ςυγκεκριμζνα κεφάλια, (υλικά κατθγορίασ 1), πατςιζσ, 
εντόςκια, περιεχόμενο του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ( υλικά κατθγορίασ 2), κακϊσ και κόκαλα, λίπθ, δζρματα, αίμα (υλικά κατθγορίασ 3) κ.α..  

Για λόγουσ δθμοςίασ υγείασ, τθν ανωτζρω υπθρεςία  θ Δ.Ε.Π.Α.Π.  κα τθν ανακζςει  ςε ανάδοχο βάςθ των διατάξεων του  Ν. 4412/2016  με τθν 
προχπόκεςθ ο ανάδοχοσ να  διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ για το ςκοπό αυτό. 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ) 

Άρκρο  1ο  

Αντικείμενο τθσ υγγραφισ - Ιςχφουςεσ διατάξεισ - υμβατικά ςτοιχεία 

 

Θ παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) αφορά τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ με τουσ οποίουσ αφορά τθν υπθρεςία  διάκεςθσ  

ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 & 3 από το Δθμοτικό φαγείο Δεςκάτθσ (Δ.Ε.Π.Α.Π.) προσ νόμιμθ μονάδα μεταποίθςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ και Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. 

Θ κείμενθ νομοκεςία και οι διατάξεισ είναι :  

1. Σο Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» και ςυγκεκριμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 86, τθσ παρ.2 του άρκρου 209 και τθσ παρ.1 
του άρκρου 273.    

2. Σο άρκρο 209 του Ν.3463/06, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
3. Σο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

4. Σο Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
– Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Σου Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) “Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ Δθμοςίων υμβάςεων” όπωσ τροποποιικθκε  με  το άρκρο 377 του 
Ν. 4412/2016. 

8. Σου Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” όπωσ 
τροποποιικθκε  με το άρκρο 377 του Ν. 4412/2016.  

9. Σου Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ” κακϊσ και όλων των ςχετικϊν διατάξεων όπωσ 
ιςχφουν. 

Άρκρο  2ο  

Αντικείμενο παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 

Ο ανάδοχοσ  κάκε φορά που πρόκειται να παραλάβει ηωικά υποπροϊόντα από τα Δθμοτικά φαγεία τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π., ειδοποιείται άμεςα από τον Τπεφκυνο  τθσ 
Δ.Ε.Π.Α.Π. και των Δθμοτικϊν φαγείων Δεςκάτθσ.  

Ο ανάδοχοσ  αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ  μζςα ςτο εφλογο χρονικό διάςτθμα των δφο (2) εργάςιμων θμερϊν. Με αυτό τον τρόπο 
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι εξυπθρζτθςθ των Δθμοτικϊν φαγείων. Επιςθμαίνεται ότι   ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται ςτθν αποκομιδι των ηωικϊν υποπροϊόντων του 
Δθμοτικοφ φαγείου κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Δ.Ε.Π.Α.Π.  προσ τον ανάδοχο, 48 ϊρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. 
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Αναλυτικότερα,  ο  ανάδοχοσ  κα διακζτει ςτο χϊρο των Δθμοτικϊν φαγείων κενοφσ και κακαροφσ περιζκτεσ. Εκεί το Εργατικό Προςωπικό των φαγείων 
εναποκζτει, κατά τθν διάρκεια των εκτελοφμενων εργαςιϊν, τισ ποςότθτεσ των ηωικϊν υποπροϊόντων του, χφδθν, προσ απόρριψθ. Μόλισ οι περιζκτεσ πλθρωκοφν, 
και πιο ςυγκεκριμζνα δφο εργάςιμεσ (2) θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι, ο Τπεφκυνοσ των φαγείων ειδοποιεί άμεςα τον Τπεφκυνο  του αναδόχου, 
επιβεβαιϊνοντασ τθν αποκομιδι των περιεκτϊν και τθν αναπλιρωςι τουσ με κενά και κακαρά. Σονίηεται ότι ςε κάκε περιζκτθ απόρριψθσ ηωικϊν υποπροϊόντων 
κατθγορίασ 1, 2 & 3,  ο ανάδοχοσ  βάςει του Π.Δ. 211/2006 κα τοποκετιςει ςε ευκρινζσ ςθμείο ανεξίτθλθ ετικζτα πράςινου ι/και κίτρινου χρϊματοσ ι/και μαφρου  
χρϊματοσ. Θ Διοίκθςθ των Δθμοτικϊν φαγείων κα υποδείξει ςτον ανάδοχο  τα ςθμεία ςτα οποία κα τοποκετιςει τουσ περιζκτεσ απόρριψθσ ηωικϊν 
υποπροϊόντων. 

Ο Τπεφκυνοσ του ςφαγείου  με τθ ςειρά του ειδοποιεί τον Τπεφκυνο Κίνθςθσ του αναδόχου να ςτείλει το κατάλλθλο, εγκεκριμζνο από τθν Κτθνιατρικι Διεφκυνςθ 
τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, όχθμα ςτο χϊρο των Δθμοτικϊν φαγείων Δεςκάτθσ τθν ςυμφωνθμζνθ μζρα και ϊρα, για τθν αποκομιδι των ηωικϊν υποπροϊόντων. 

Μόλισ ο εξοπλιςμόσ του αναδόχου ςταλκεί ςτο χϊρο των Δθμοτικϊν φαγείων Δεςκάτθσ, το εργατικό προςωπικό των Δθμοτικϊν φαγείων Δεςκάτθσ, προβαίνει 
ςτθ φόρτωςθ των πλθρωμζνων με ηωικά υποπροϊόντα περιεκτϊν ςτο κατάλλθλο εγκεκριμζνο όχθμα, ενϊ ο οδθγόσ του αναδόχου αντικακιςτά τουσ πλθρωμζνουσ 
περιζκτεσ με άδειουσ και κακαροφσ.  
 
ε περίπτωςθ που προκφψει ζκτακτθ ποςότθτα ηωικϊν υποπροϊόντων από τα Δθμοτικά φαγεία Δεςκάτθσ, ο Τπεφκυνοσ του φαγείου ενθμερϊνει άμεςα τον 
ανάδοχο  και με τον ίδιο τρόπο ενθμερϊνεται άμεςα το Γραφείο Κίνθςθσ και προγραμματίηει άμεςα τθν εκτζλεςθ τθσ επόμενθσ αποκομιδισ με το κατάλλθλο, 
εγκεκριμζνο από τθν Κτθνιατρικι Διεφκυνςθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ του αναδόχου, όχθμα. 
 
Επιςθμαίνεται ότι το όχθμα του αναδόχου, ςυνοδεφεται πάντοτε από εμπορικό ζγγραφο ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 1069/2009 και 142/2011  ςε όλα 
τα ςτάδια ςυλλογισ, μεταφοράσ και τελικισ διάκεςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα το εμπορικό ζγγραφο υπογράφεται και ςφραγίηεται επί τόπου ςτο χϊρο των Δθμοτικϊν 
φαγείων Δεςκάτθσ τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π.  τόςο από τον ίδιο τον υπεφκυνο των Δθμοτικϊν φαγείων, όςο και από τον ανάδοχο. 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΗ 

Σα ηωικά υποπροϊόντα αφοφ ςυλλεχκοφν ςτα ειδικά εγκεκριμζνα οχιματα, μεταφζρονται τελικϊσ ςε νόμιμθ μονάδα μεταποίθςθσ (μαηί με το εμπορικό ζγγραφο). 
Ο τελικόσ μεταποιθτισ ςφραγίηει και υπογράφει το εμπορικό ζγγραφο, φυλάςςει το πρωτότυπο και αποςτζλλει ζνα αντίγραφο ςτον αποςτολζα (Δ.Ε.Π.Α.Π. Διμου 
Δεςκάτθσ).  

Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια τθσ τελικισ διάκεςθσ των ηωικϊν υποπροϊόντων υποχρεοφται   να διακζτει όλα τα νόμιμα ζγγραφα, ι να υπάρχει  ςφμβαςθ με νόμιμο, 
αδειοδοτθμζνο τελικό αποδζκτθ (μονάδα μεταποίθςθσ) κατθγορίασ 1, 2 & 3, θ οποία διακζτει άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ και τον αντίςτοιχο κωδικό ζγκριςθσ βάςθ 
Εκνικισ και Κοινοτικισ νομοκεςίασ από τθ Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ Δθμοςίασ Τγείασ, Γραφείο Διαχείριςθσ Ηωικϊν Αποβλιτων του 
Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 
  
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
Ο ανάδοχοσ μετά από κάκε εκφόρτωςθ υποχρεοφται ωσ μεταφορζασ να κακαρίηει και να απολυμαίνει το όχθμα κακϊσ και τουσ χρθςιμοποιθμζνουσ περιζκτεσ που 
πρόκειται να επανατοποκετιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ των Δθμοτικϊν φαγείων τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. για τθν ςυλλογι των ηωικϊν υποπροϊόντων.  
 
Άρκρο  3ο  

Διάρκεια ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ 

Προκεςμία ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι: θ ςυγκζντρωςθ ποςότθτασ υλικϊν από τισ ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. ίςθσ με 91.600 κιλά. 

Παράταςθ προκεςμίασ δφναται να χορθγθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 άρκρο 217 του Ν. 4412/2016,  ζπειτα από ςχετικό αίτθμα του 

αναδόχου. 

Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο  4ο   

Αμοιβι – Σρόποσ πλθρωμισ  

Για τθν προςφερόμενθ υπθρεςία από τον ανάδοχο, ο εργοδότθσ κα καταβάλλει ς’ αυτόν αμοιβι που δεν κα υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ το ποςό 15.901,76€, 

μείον το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του ποςοφ αυτοφ.  

τθ ςυμβατικι αυτι αμοιβι ζχει ςυνυπολογιςκεί και περιλαμβάνεται όλο το κόςτοσ και οι κάκε φφςθσ και μορφισ δαπάνεσ του Αναδόχου, που αναφζρονται ι 

όχι για τθν άρτια εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,  χωρίσ  ο ανάδοχοσ να δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 

 Ο Ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει από τον Εργοδότθ πζρα από το ποςό του ςυμβατικοφ τιμιματοσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, των τεχνικϊν οδθγιϊν, των προδιαγραφϊν που ιςχφουν και υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

Οι τιμι χρζωςθσ ανά κιλό ςτο τιμολόγιο κα είναι ςτακερι  κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και αναφζρονται ςτθν ζντεχνθ και ολοκλθρωμζνθ παροχι 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ   και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. με τθν υποβολι νομίμου παραςτατικοφ από τον ανάδοχο για τθ χρονικι 

περίοδο παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραςτατικά, για τισ ςυγκεκριμζνεσ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και κα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογθτικά (φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, κλπ.), ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ 

(€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ, από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

Άρκρο  5ο  
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Παρακολοφκθςθ - Παραλαβι  

Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ γενικά τθσ πορείασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 216, 217, 219, 220 

και 221 του Ν. 4412/2016. Θ Επίβλεψθ κα ςυντονίηει τθν απαιτοφμενθ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ και κα ελζγχει τισ 

υπθρεςίεσ του αναδόχου και τα τελικά παραδοτζα. Ωσ τελικά παραδοτζα νοείται το αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 2 

τθσ παροφςασ. 

Θ Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι υποχρεωμζνθ, μετά τθν ζγκριςθ του Πρωτοκόλλου Οριςτικισ Παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθν 

ανάλογθ αμοιβι, μετά από τθν κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Θ φμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε, όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 202 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο  6ο 

Σρόποσ αποκομιδισ   

Θ αποκομιδι κα πραγματοποιείται κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, θ οποία κα πραγματοποιείται είτε μζςω μθνφματοσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), είτε μζςω μθνφματοσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), και κα πραγματοποιείται από το φαγείο τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π., το οποίο βρίςκεται ςτθν περιοχι «Αλμυρι» Δεςκάτθσ. 

Κάκε δρομολόγιο κα εκτελείται για  τθν παραλαβι ποςότθτασ κατ’ ελάχιςτο 2.000 kg κιλϊν καταςχεμζνων ι μθ «Τλικϊν» από τα ςφαγεία τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεςκάτθσ. 

Άρκρο  7ο 

Τποχρεϊςεισ 

1. Ο  «Ανάδοχοσ»   υποχρεοφται να εκτελζςει το ζργο που ζχει αναλάβει, χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο εξοπλιςμό και προςωπικό, ενϊ παράλλθλα είναι 

υποχρεωμζνοσ να διακζτει όλεσ τισ νόμιμα εκδιδόμενεσ από τθν αρμόδια,   Κτθνιατρικι Διεφκυνςθ και του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, άδειεσ 

για τθ διαχείριςθ των «Τλικϊν». 

2. τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ςυλλογισ και μεταφοράσ των «Τλικϊν», ο  «Ανάδοχοσ»  ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί τθν ιςχφουςα εκνικι, ευρωπαϊκι και 

διεκνι νομοκεςία ςχετικι με τθν διαχείριςθ των «Τλικϊν», ζχοντασ τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε παράβαςθ αυτϊν. 

3. Ο  «Ανάδοχοσ» κα χρθςιμοποιεί για τθν τελικι μεταποίθςθ των Τλικϊν καταςχεμζνων και μθ, νόμιμεσ μονάδεσ μεταποίθςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 

2 & 3, με τον αντίςτοιχο κωδικό ζγκριςθσ βάςθ Εκνικισ και Κοινοτικισ νομοκεςίασ από τθ Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ Δθμοςίασ Τγείασ, 

Γραφείο  Διαχείριςθσ Ηωικϊν Αποβλιτων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 

4. Ο  ανάδοχοσ κα διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, το κατάλλθλο προςωπικό και τισ απαραίτθτεσ άδειεσ.  
5. Θ Φόρτωςθ των υποπροϊόντων  κα γίνεται ςε ειδικά φορτθγά, κοντζινερ ι φορτθγά ψυγεία αδειοδοτθμζνα για αυτι τθ χριςθ.  
6. Μεταφορά των, προσ καφςθ, υποπροϊόντων κα γίνεται  από  ειδικά φορτθγά ψυγεία αδειοδοτθμζνα για αυτι τθ χριςθ ςε νομίμωσ αδειοδοτθμζνθ μονάδα για 
τθν περεταίρω επεξεργαςία τουσ.  

 
Προβλζπεται θ διαχείριςθ (ςυλλογι, μεταφορά, διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ ι αυκθμερόν μεταφορά) προσ τελικι διάκεςθ καταςτροφι – αδρανοποίθςθ των 
ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 & 3, από τα Δθμοτικά φαγεία  τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. του Διμου Δεςκάτθσ ςε νόμιμθ μονάδα μεταποίθςθσ – αδρανοποίθςθσ, θ 
οποία κα διακζτει τθν απαιτοφμενθ από τον νόμο άδεια (άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ και τον αντίςτοιχο κωδικό ζγκριςθσ βάςθ Εκνικισ και Κοινοτικισ νομοκεςίασ 
από τθν Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ Δθμοςίασ Τγείασ, Γραφείο Διαχείριςθσ Ηωικϊν Αποβλιτων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Σροφίμων). 
 
Άρκρο  8ο   

Τποχρεϊςεισ Αναδόχου και Κυρϊςεισ 
 Θ Δ.Ε.Π.Α.Π.  δικαιοφται με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο   όταν: 

1. Δεν εκτελεί ι αδυνατεί να εκτελζςει το ζργο. 
2. Σο ζργο ζχει ελαττϊματα, δεν πλθροί τισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ και γενικά δεν ζχει τα 

                ςυνομολογθκζντα  χαρακτθριςτικά. 

 Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ  

Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% ( επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι παραπάνω εγγυιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο  9ο   

Μελζτθ υνκθκϊν τθσ  Τπθρεςίασ – Βεβαίωςθ υμμόρφωςθσ 

Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε και ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθν ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 
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Η κάκε προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου αναδόχου ότι: 

1. αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και τοποκεςίασ παροχισ τθσ υπθρεςίασ, των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ. 

Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ πριν από τθν ζναρξθ και κατά 

τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και για οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο, μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν 

πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν. 

2. οι τιμζσ προςφοράσ δεςμεφουν τον ανάδοχο μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ των ποςοτιτων (91.600 kg) χωρίσ καμία πρόςκετθ αξίωςθ επαφξθςθσ τθσ τιμισ ςε βάροσ 

τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Άρκρο  10ο   

Διοικθτικζσ Προςφυγζσ κατά τθν Διαδικαςία τθσ Εκτζλεςθσ των υμβάςεων 

Οι ανωτζρω προςφυγζσ κατά τθν Διαδικαςία τθσ Εκτζλεςθσ των υμβάςεων, κα γίνονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 205 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρκρο  11ο   

 Επίλυςθ Διαφορϊν – Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 

Για τθ διοικθτικι επίλυςθ των διαφορϊν που τυχόν προκφψουν μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 

4412/2016 και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ . 

ε περίπτωςθ ακζτθςθσ εκ μζρουσ του αναδόχου των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ και τα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ και εφόςον ο εργοδότθσ 
το διαπιςτϊςει και το γνωςτοποιιςει ςτον αντιςυμβαλλόμενο εγγράφωσ, ο εργοδότθσ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ του να καταγγείλει ανά πάςα ςτιγμι τθ 
ςφμβαςθ ωσ προσ ζνα, περιςςότερα ι κι όλα τα υποςφνολά τθσ. 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Ο προχπολογιςμόσ των υπό ανάκεςθ υποπροϊόντων  ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαπζντε χιλιάδων εννιακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ είκοςι λεπτά (15.901,76€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24 %. Ο παραπάνω προχπολογιςμόσ αφορά τθν διαχείριςθ (ςυλλογι, μεταφορά, διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ) προσ τελικι 

διάκεςθ 91.600 κιλϊν ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 & 3,   με αρχικι τιμι  ανά τόνο 140 € πλζον Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΧΡΕΩΘ Ε ΕΤΡΩ (€) 

υλλογι & Μεταφορά και Σελικι διάκεςθ «Τλικϊν» προσ Μονάδα Σελικισ 

Διάκεςθσ 
0,14€ Ευρϊ/ανά κιλό (kg) 

 

Ποςότθτα Χρζωςθ  €/κιλό φνολο 

91.600kg 0,14 12.824,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 3.077,76 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 15.901,76 € 

 
 
Κάκε δρομολόγιο κα εκτελείται για  τθν παραλαβι ποςότθτασ κατ’ ελάχιςτο 2.000 kg κιλϊν καταςχεμζνων ι μθ «Τλικϊν» από τα ςφαγεία τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεςκάτθσ,   

και ςυνολικά   91.600kg για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ  ανωτζρω υπθρεςία  κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ  ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρ.  2, 118 και 120 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147/08-08-2016). 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι.  

Οι προςφορζσ μαηί με τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερομζνουσ  κα κατατίκενται ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. ςτο Δθμοτικό 

κατάςτθμα Δεςκάτθσ  ζωσ τθν  Σρίτθ 26-03-2019  και ϊρα 11:00 π.μ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Γραφείο Προμθκειϊν, τθλ. 24623 - 51117 ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ  και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου(άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα για κάκε νόμιμθ χριςθ εκτόσ είςπραξθσ χρθμάτων(άρκρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016).. 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  ( ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ) για κάκε νόμιμθ χριςθ εκτόσ είςπραξθσ χρθμάτων  (άρκρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

4. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο (άρκρο 75 παρ.2 και άρκρο 80 παρ. 3 του Ν.4412/2016). 

5.      Αποδεικτικά ςτοιχεία τεχνικισ ικανότθτασ όπωσ αναλφονται παρακάτω: 

 α.  όχθμα αποκλειςτικισ χριςεωσ για τθ μεταφορά ΗΤΠ κατθγορίασ 1,2 και 3 με ςαφι αναφορά ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ  

 β. Προβλεπόμενθ κτθνιατρικι ζγκριςθ ςε ιςχφ του οχιματοσ για τθ μεταφορά, ηωικϊν υποπροϊόντων Κατθγορίασ 1,2 και 3 τθσ Δ/νςθσ 
Κτθνιατρικισ τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Αρχισ όπου ζχει τθν ζδρα του, ςφμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 και του Ε.Ε. 142/2011. Ο υποψιφιοσ 
υποχρεοφται να διακζτει κτθνιατρικι ζγκριςθ παραμονισ εντόσ του μεταφορικοφ μζςου τθσ Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ τθσ αρμόδιασ 
Δθμόςιασ Αρχισ όπου ζχει τθν ζδρα του, ςφμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 και του Ε.Ε. 142/2011, με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ βάςει του άρκρου 3.4 τθσ υπϋαρικμ. 388/4-2-2015 εγκυκλίου του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  

 γ. φμβαςθ με μονάδεσ μεταποίθςθσ, ηωικϊν υποπροϊόντων κατθγορίασ 1, 2 και 3 για τθν οποία κα κατατεκοφν τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά (θ να κατζχει ο ανάδοχοσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ).  

 δ. Κωδικόσ Αρικμόσ ζγκριςθσ ςε ιςχφ από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Βιϊςιμθσ Ηωικισ Παραγωγισ και Κτθνιατρικισ, Δ/νςθσ Τγιεινισ και 
Αςφάλειασ τροφίμων Ηωικισ προζλευςθσ, τμιμα ηωικϊν υποπροϊόντων  

 ε. Κτθνιατρικι άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ από τθν αρμόδια κτθνιατρικι Δ/νςθσ  

6.  Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016). 

7. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 9          

                                                                               

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΣΗΙΩΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ 

 
 


