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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 18 Ιανουαρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  Αρ.πρωτ.: οικ. 32338(218) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
YΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60132  
Πληροφορίες : Θωµαή Πιπερίδου  
Τηλέφωνο  : 2351 351 246  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

µε διαπραγµάτευση, λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς, θανάτωσης και 

αποτέφρωσης αιγών και προβάτων εκτροφής λόγω µολυσµατικής ασθένειας στην Π.Ε. Πιερίας, λόγω 

µολυσµατικής ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016  

(CPV  πρωτογενούς αιτήµατος: 85200000-1) 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆/σης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις” 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 
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8. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

9. Την αρίθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς 

και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας¨. 

11. Την αριθµ οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, των  ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

12. Το αρ. 14772/11-09-2017 πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας µε Α∆ΑΜ: 17REQ001926915 

13. Την αρ. 2001/2017 (Α∆Α:Ω44Χ7ΛΛ-Γ∆3) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε 

βάρος του προϋπολογισµού της ΠΕ Πιερίας 2017, που αφορά, λειτουργικές δαπάνες στα πλαίσια 

εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου. 

14. Την αριθµ.45450(3468)/30-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 3239 (Α∆Α: 7Η5Ζ7ΛΛ-∆0Κ 

& Α∆ΑΜ: 17REQ002166522) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 

Υπηρεσίας µας µε α/α 3094 συνολικού ποσού  10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  που βαρύνει 

τον ΚΑΕ 04.292.5329.α.3.01 Πρόγραµµα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου-Πρόγραµµα 

φυµατίωσης βρουκέλωσης – Υλικά και λοιπές δαπάνες   

15. Το αρ. 17948/10-11-2017 νέο πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας µε Α∆ΑΜ: 17REQ002221369, µετά από ακύρωση του 

προγενέστερου πρωτογενούς αιτήµατος. 

16. Την αρ. 2421/2017 (Α∆Α:Ψ6ΡΑ7ΛΛ-ΜΓ2) απόφαση της Ο.Ε. περί τροποποίησης – διόρθωσης της αρ. 

2001/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:Ω44Χ7ΛΛ-Γ∆3). 

17. Την αριθµ.45450(3468)/30-10-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 

3239 (Α∆Α: 7Η5Ζ7ΛΛ-∆0Κ & Α∆ΑΜ: 17REQ002440202) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας µε α/α 3094 συνολικού ποσού  10.000,00€ 
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  που βαρύνει τον ΚΑΕ 04.292.5329.α.3.01 Πρόγραµµα Εξυγίανσης 

Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου-Πρόγραµµα φυµατίωσης βρουκέλωσης – Υλικά και λοιπές δαπάνες   

18. Την αριθµ. 29417(203)/17-01-2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 530 (Α∆Α: 6ΖΩ07ΛΛ & 

Α∆ΑΜ: 18REQ002555290) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 

Υπηρεσίας µας µε α/α 532 συνολικού ποσού  10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  που βαρύνει 

τον ΚΑΕ 04.292.5329.α.3.01 Πρόγραµµα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου-Πρόγραµµα 

φυµατίωσης βρουκέλωσης – Υλικά και λοιπές δαπάνες   

19. Το αριθµ.17405/01-11-2017 έγγραφο της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε.Πιερίας -

Τµήµα Κτηνιατρικής περί διαδικασίας µεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης αιγών και προβάτων 

εκτροφής, λόγω µολυσµατικής ασθένειας στην Π.Ε.Πιερίας, στο οποίο επισηµαίνεται ότι υφίσταται 

ανάγκη άµεσων ενεργειών λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος διότι πρόκειται για µεταδοτικό νόσηµα 

υψηλής νοσηρότητας και υποχρεωτικής δήλωσης, οπότε προκύπτει η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης 

του έργου, καθώς η εξέλιξη της νόσου και οι συνέπειες της µετάδοσής της µπορεί να έχει απρόβλεπτες 

και δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία των ζώων της ευρύτερης περιοχής 

20. Την αριθµ. 6/09-01-2018 (Α.∆.Α.: ΨΩΧΒ7ΛΛ-25Β)  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί 

έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, καθώς και διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης µε 

διαπραγµάτευση λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς, θανάτωσης και 

αποτέφρωσης αιγών και προβάτων εκτροφής στην Π.Ε.Πιερίας., λόγω µολυσµατικής ασθένειας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε 

το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών 

µεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης αιγών και προβάτων εκτροφής στην Π.Ε.Πιερίας., λόγω 

µολυσµατικής ασθένειας (τροµώδης νόσος) 

Η διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, 28ης Οκτωβρίου 40,  στις 

26/01/2018  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.µ.  Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια  από την Τριµελή 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 8/2018 (Α∆Α: 6ΗΝΑ7ΛΛ-ΡΟ∆) απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., παρουσία των συµµετεχόντων ή εκπροσώπων τους, εφόσον το 

επιθυµούν. 

Η εκτιµώµενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται: 

α. σε τιµή/κιλό ζώντος βάρους ζώου και να µην υπερβαίνει την τιµή των 0,65€ άνευ ΦΠΑ/κιλό ζώντος 

βάρους ζώου και  

Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει  και τη µεταφορά των 130 ζώων. 

Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις και µπορούν να 

συµµετάσχουν σε αυτή όλοι οι οικονοµικοί φορείς που πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια 

και εµπειρία. Προσφορά µπορούν να υποβάλουν και οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων, οι 

οποίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της Προσφοράς 

τους, παρά µόνο εάν µετά την υπογραφή της σύµβασης κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο δικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr. και υπόκειται στους παρακάτω όρους: 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου, σύµφωνα µε το αρ. 17405/01-11-2017 έγγραφο  της  ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε.Πιερίας -Τµήµα Κτηνιατρικής, αποτελεί η µεταφορά, θανάτωση και 

αποτέφρωση 111 προβάτων και 19 αιγών της µε κωδικό αριθµό EL61301636 εκτροφής που ανήκει στον 

Πατσιόπουλο  Κωνσταντίνο του Βασιλείου και εδρεύει στο ∆.∆. Ρητίνης του ∆ήµου Κατερίνης της Π.Ε. 

Πιερίας, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.12937/02-08-2017 έκθεση κλινικής εξέτασης του Τµήµατος 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας για Μ.Σ.Ε. στα µικρά µηρυκαστικά.  Το παραπάνω έργο εντάσσεται στo 

πλαίσιο του προγράµµατος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών 

Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε.) στα µικρά µηρυκαστικά (Απόφαση 729/23133/15-3-2017, ΦΕΚ Β΄ 837) και 

την απαρέγκλιτη εφαρµογή του επιβάλλει το υπ’ αριθµ, 5631/22-08-2017 επιβεβαιωτικό εργαστηριακό 

αποτέλεσµα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Μ.Σ.Ε. της Λάρισας και η επακόλουθη υπ’ αριθµ. 

13900/06-09-2017 απόφαση θανάτωσης και ολοσχερούς καταστροφής ζώων µολυσµένης εκτροφής µε 

τροµώδη νόσο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας. 

Το προς ανάθεση έργο περιγράφεται ως εξής: 

• Φόρτωση και µεταφορά των ζώων από την εκτροφή στην εγκατάσταση υλοποίησης του έργου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 1/2005, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίζεται σε 

συνεργασία µε την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
• Εκφόρτωση των ζώων, παραµονή τους στους χώρους υποδοχής του σφαγείου και θανάτωσή τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 1099/2009. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελούνται 

εκτός ωραρίου κανονικής σφαγής. 
• Συλλογή δειγµάτων εγκεφαλικού ιστού από επίσηµο κτηνίατρο, για εργαστηριακή διερεύνηση. Ο 

αριθµός των δειγµάτων θα είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις της ΥΑ 729/23133/15-3-2017 (ΦΕΚ 837 

Β΄). Τα υλικά δειγµατοληψίας προµηθεύει ο ανάδοχος του έργου. 
• Αποτέφρωση των πτωµάτων των νεκρών ζώων και χειρισµός των καταλοίπων αποτέφρωσης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 1069/2009. 
 

 

2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί άµεσα σε καθορισµένο χρόνο που θα 

οριστεί στην συναφθείσα σύµβαση και σε συνεργασία µε τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

Π.Ε. Πιερίας.  

3.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

της τιµής, ανά κιλό ζώντος βάρους  ζώου (άρθρο 86 του Ν.4412/2016). 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Ο φάκελος κάθε 

Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους 

(2) δύο υποφακέλους µε τους κατωτέρω τίτλους:  

• «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

• «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α.Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   
Στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του ενδιαφεροµένου, ως 

δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνονται  τα εξής:  
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Α.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

1. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική απόφαση  (Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου), από την 

οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση προσκόµισης της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης 

αφορά όλα τα πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

     Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

4. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του 

ανωτέρω νόµου)  

5. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6. Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

 

Α.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει:  

• τουλάχιστον ένα εγκεκριµένο όχηµα µεταφοράς ζώντων ζώων, κατάλληλο για µεταφορά 

αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 1/2005 

• άδεια µεταφορέα Τύπου Ι ή ΙΙ για µεταφορά βοοειδών και αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του κανονισµού 1/2005 

• πιστοποιηµένο ζυγιστικό µηχάνηµα µε δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου 

• εγκεκριµένη εγκατάσταση σφαγείου και προσωπικό για το χειρισµό, την παραµονή, την 

αναισθητοποίηση και θανάτωση των ζώων 

• µονάδα αποτέφρωσης πτωµάτων ζώων, υψηλού δυναµικού, εγκεκριµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Π.∆. 211/2006. Η µονάδα έχει τη δυνατότητα αποτέφρωσης ολόκληρου ενήλικου ζώου αίγας ή 

προβάτου. 

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δηµόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος, συντάσσεται 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς το οποίο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ και 

υπογράφεται από τον προσφέροντα. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει την 

συνολική οικονοµική προσφορά, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.   

Οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει 

αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόµενου.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του έργου της παρούσας 

(µεταφορά, θανάτωση και αποτέφρωση 130 ζώων). Μερική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραµµένο 

χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο, σύµφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

 Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες 

πρόσθετες διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειµένου να 

κριθεί το αποδεκτό ή µη της ασυνήθιστα χαµηλής οικονοµικής προσφοράς.   

 

5.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, ως εξής: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 

τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, ενώ για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Επί των οικονοµικών προσφορών θα 

πραγµατοποιηθεί διαπραγµάτευση µε τους συµµετέχοντες προκειµένου να επιτευχθεί η  πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την αναθέτουσα αρχή βάσει της τιµής. 

 

6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί πρόσκληση στον 

εν δυνάµει ανάδοχο προκειµένου να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την παρούσα πρόσκληση  

πιστοποιητικά και έγγραφα, προκειµένου να αποδειχθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων 

Η συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 102 του ν.4412/2016  και αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως αυτά ενδεικτικά απαριθµούνται στις διατάξεις 

του ν.4412/2016.  

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο θα πρέπει  

επιπροσθέτως να υποβάλλει όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόµιµη 

εκπροσώπηση του και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δηµοσιότητας, µε τις τυχόν τροποποιήσεις 

τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. Συγκεκριµένα απαιτούνται τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα: 

Για τις Ανώνυµες Εταιρίες: 

 Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση, 

καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού 

 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα, από το οποίο να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νόµιµα εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, µαζί µε 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης: 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού 

 Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Οµόρρυθµες και τις Ετερόρρυθµες Εταιρίες: 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης 

 

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 

να µαταιώσει τη διαδικασία της ανάθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2016. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Η εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι και το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης.  

Η εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. 

 

9.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα υπογραφεί κατόπιν έκδοσης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί  κατά τα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/2016 όταν συµφωνήσουν 

εγγράφως προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η παραλαβή του έργου της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή της Π.Ε. Πιερίας και 

το βάρος των ζώων θα πιστοποιηθεί  από το παραστατικό ζύγισης, κατά την διαδικασία της οποίας θα 

παρίσταται υπάλληλος του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Π.Ε.Πιερίας και το σχετικό παραστατικό θα επισυνάπτεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την 

πληρωµή του αναδόχου. 

12.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα µετά την παραλαβή του τιµολογίου . 

Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά κατ΄ελάχιστον είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

δ) Παραστατικό ζύγισης 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή. 

O ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 

επιβάρυνση και θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο 

Λογιστικό. 

 

13.  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.   

 

14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 26/01/2018 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική και την οικονοµική 

προσφορά υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

Π.Ε. Πιερίας 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την Παρασκευή 26-01-2018 και ώρα 09:30 π.µ.  
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Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών 

µεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης αιγών και προβάτων εκτροφής στην Π.Ε. Πιερίας., λόγω 

µολυσµατικής ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016  

 

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

-    Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2351354110 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  

     Π.Ε.Πιερίας (Προϊστάµενος Τµήµατος Κτηνιατρικής, κ.Τ.Ζουγκουρίδης). 

- Για θέµατα υποβολής των προσφορών κλπ: στο τηλ. 2351351246-245-238, Τµήµα Προµηθειών  

        Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Πιερίας    
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο δικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr.  

    

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:     
                                                
                                                                                          
1. Αβραµίδης Ευστάθιος  

2. Θωµαΐδης Παύλος  

3. Μπάτος Σωτήριος  

4. Τζηρίτης ∆ηµήτριος 

5. Τσιµήτρης ∆ηµήτριος 

6. Ανδρίτσος Ιωάννης 

7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 

8. Μούρνος ∆ηµήτριος 

9. Μπαζδάνης Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                       

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της προσφερόµενης 

προµήθειας προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 

Τ.Κ. 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη 

επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ …..... σύµβασης “ Mεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης 111 

προβάτων και 19 αιγών εκτροφής λόγω µολυσµατικής ασθένειας στην Π.Ε. Πιερίας ”, σύµφωνα µε την 

αριθµ………………………………………. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε διαπραγµάτευση, λόγω 

του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης αιγών και 

προβάτων εκτροφής στην Π.Ε. Πιερίας., λόγω µολυσµατικής ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2, 

περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 

αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...............  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονοµική προσφορά του/της 

αποδεχόµενος/η πλήρως τους όρους που περιγράφονται στην µε Αρ. Πρωτ. ………….…………..και 

µε Αρ. Α∆Α ………………..………..πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε διαπραγµάτευση, λόγω 

του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης αιγών και 

προβάτων εκτροφής στην Π.Ε.Πιερίας., λόγω µολυσµατικής ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 32, 

παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ανά κιλό ζώντος βάρους ζώου  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  

 
ανά κιλό ζώντος βάρους ζώου 

Μεταφορά, θανάτωση και αποτέφρωση 111 

προβάτων και 19 αιγών λόγω µολυσµατικής 

ασθένειας της µε κωδικό αριθµό 

EL61301636, εκτροφής που ανήκει στον 

Πατσιόπουλο  Κωνσταντίνο του Βασιλείου 

και εδρεύει στο ∆.∆. Ρητίνης του ∆ήµου 

Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας 

 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: ……………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: ………………………. 

 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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