ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗΣ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.107,00 €
Κ.Α.Ε. 70.01.6277.002 – 37.200,00€

2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 2
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 37.107,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη

Κ.Α.Ε. 70.01.6277.002 – 37.200,00 €

Πληρ.:Βασιλική Μανιώτου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι
του ποσού 29.925,00 €, πλέον του ποσού 7.182,00 € Φ.Π.Α. 24%, από ιδίους πόρους.
Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα και λειτουργεί Δημοτικά σφαγεία στην Μηλιά
Κυνοπιαστών. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής παράγονται ζωϊκά υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
τα οποία ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που προκαλούν στην
υγεία των ανθρώπων και των ζώων και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
κτηνιατρική νομοθεσία. Οι Κανονισμοί (ΕΕ) 1069/2009 και 142/2011 καθώς και η Υ.Α.
612/118658/23-5-2021<< Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1)και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L
054,26.2.2011, σ. 1)>>, αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους
τρόπους απόρριψης και χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οι παραγωγοί ΖΥΠ οφείλουν να τα διαχειριστούν με
γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων εφαρμόζοντας ένα
κατάλληλο σύστημα συλλογής , αποθήκευσης και διαχείρισής τους, το οποίο να
ελαχιστοποιεί τους υγειονομικούς κινδύνους (περιβαλλοντικούς και μικροβιολογικούς) που
προέρχονται από αυτά .Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συλλογή, ταυτοποίηση και
μεταφορά των ΖΥΠ θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κάτω από κατάλληλες συνθήκες με καθημερινή
καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία
υλικών, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
καθώς επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τελική διαχείρισή τους και η ιχνηλασιμότητά
τους. Γι αυτό το λόγο τηρείται αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, μητρώα αποστολών και
όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η ποσότητα των παραγόμενων υποπροϊόντων στα Δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τα
σημερινά δεδομένα, είναι 2.000 κιλά περίπου ανά μήνα και πρόκειται για μείγματα των δύο
κατηγοριών Κ1 (ειδικού κινδύνου ) και Κ3 τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει αποτεφρωτικό κλίβανο για την αυθημερόν
διαχείριση τους, οι παραγόμενες ποσότητες αποθηκεύονται προσωρινά σε συνθήκες
κατάψυξης στο χώρο του σφαγείου έως την περισυλλογή τους από αδειοδοτημένη εταιρεία
που έχει ως αντικείμενο της ή τον νόμιμο ενδιάμεσο χειρισμό με προώθηση σε τελικό
αποδέκτη ή την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους .
Η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των ΖΥΠ θα πρέπει να διαθέσει στο Δημοτικό
σφαγείο τις κατάλληλες ποσότητες συσκευασιών, πλαστικούς κάδους ή παλετοκιβώτια, για
τη προσωρινή αποθήκευση των ΖΥΠ στον ψυκτικό θάλαμο του σφαγείου. Η παραλαβή των
ΖΥΠ θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του σφαγείου κατόπιν συνεννόησης μέσα στο
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εύλογο χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση. Σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δύναται να υπάρξει έκτακτη παραλαβή για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας του σφαγείου.

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 37.107,00 €
με Φ.Π.Α. 24 % και υπάρχει αντίστοιχη εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α.Ε. 70.01.6277.002
ποσού 37.200,00 στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. Η διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) των Δημ. Σφαγείων θα περιλαμβάνει τα
στάδια της συλλογής, μεταφοράς και της τελικής τους διαχείρισης (αποτέφρωσης) όπως αυτά
περιγράφονται:
Α) Στον Καν.(ΕΚ) 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την
κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)
Β) Στον Καν.(ΕΕ) αριθ.142/2011για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα
δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι
αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
Γ) Στην Υ.Α. 612/118658 /23-5-2020 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1)και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (ΕΕ
L 054,26.2.2011, σ. 1)
2. Η διαχείριση των ΖΥΠ που θα προσφερθεί πρέπει να είναι σύμφωνη με την ανωτέρω
νομοθεσία και τις τροποποιήσεις της. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
3. Η μεταφορά των ΖΥΠ από τον χώρο των σφαγείων θα γίνεται με κατάλληλα,
αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς ,με ειδικό κωδικό αριθμό καταχώρισης , σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Ο μεταφορέας μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται να καθαρίζει
και να απολυμαίνει το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο και να διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα τεκμηρίωσης της απολύμανσης.
4. Τα σημεία παραλαβής των ΖΥΠ είναι τα Δημοτικά σφαγεία στη Μηλιά Κυνοπιαστών και
πρόκειται για μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 ( ειδικού κινδύνου) με υλικά της κατηγορίας 3
Η παρούσα σύμβαση θα αφορά ποσότητα τουλάχιστον εικοσιοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
κιλών (28.500 kg) ΖΥΠ.
5. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη διαχείριση των ΖΥΠ θα πρέπει να διαθέσει στο Δημοτικό
σφαγείο τις κατάλληλες ποσότητες συσκευασιών,
κλειστούς πλαστικούς κάδους ή
παλετοκιβώτια, για τη προσωρινή αποθήκευση των ΖΥΠ στον ψυκτικό θάλαμο του σφαγείου.
Στην περίπτωση που οι συσκευασίες επαναχρησιμοποιούνται, αυτοί θα πρέπει
τεκμηριωμένα να πλένονται – απολυμαίνονται μετά από κάθε εκκένωση. Στις συσκευασίες
πρέπει να τοποθετείται ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει ευανάγνωστα την κατηγορία των
υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και την ένδειξη «μόνο για καταστροφή».
Η τιμή όλων των παραπάνω υλικών της συσκευασίας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
προσφοράς και θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή ανά κιλό υποπροϊόντων.
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6. Η παραλαβή των ΖΥΠ θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μέσα στο εύλογο
χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση και με τουλάχιστον
2.000 kg ελάχιστο βάρος υποπροϊόντων προς παραλαβή Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
δύναται να υπάρξει έκτακτη παραλαβή ΖΥΠ για λόγους υγιεινής και ασφάλειας του σφαγείου.
Στην περίπτωση αυτή, χωρίς κατάχρηση εκ μέρους του Δήμου, καμία επιπλέον χρέωση δεν
θα δικαιολογείται.
7. Μόλις ο εξοπλισμός του αναδόχου σταλθεί στον τόπο παραλαβής των ΖΥΠ το εργατικό
προσωπικό, προβαίνει στη φόρτωση σε ειδικό εγκεκριμένο όχημα για τη μεταφορά τους σε
νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης. Το ακριβές κόστος διαχείρισης θα υπολογιστεί βάση των
ζυγολογίων των υποπροϊόντων ανά σφαγή που διατηρούνται στο αρχείο του σφαγείου.
Δύναται να γίνει ενδεικτική ζύγιση επί τόπου την ώρα της παραλαβής από τον ανάδοχο
παρουσία εκπροσώπου της υπηρεσίας μας, ο οποίος θα υπογράφει και τα νόμιμα έγγραφα
διακίνησης των ΖΥΠ.
8. Κατά την παραλαβή και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους εντός της Χώρας, τα ΖΥΠ
πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με την Υ.Α 612/118658 / 23-52020. Το εμπορικό έγγραφο εκδίδεται από τον αποστολέα σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3)
αντίγραφα και συνυπογράφεται από τον μεταφορέα. Το πρωτότυπο συνοδεύει την παρτίδα
μέχρι τον τελικό προορισμό. Ο παραλήπτης φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλλει
υπογεγραμμένο ένα αντίγραφο στον Δήμο ( αποστολέα), για το αρχείο των Δημ. Σφαγείων
και για χρήση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.. Ο αποστολέας και ο μεταφορέας φυλάσσουν
καθένας από ένα αντίγραφο.
9. Ο ανάδοχος στα πλαίσια της τελικής διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούται
να διαθέτει όλα τα νόμιμα έγγραφα, ή να υπάρχει σύμβαση με νόμιμο, αδειοδοτημένο τελικό
αποδέκτη κατηγορίας 1 , ο οποίoς διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και τον αντίστοιχο
κωδικό έγκρισης βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΤΙΜΗ
Ως τιμή μονάδας αναφέρεται η δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των ΖΥΠ ανά
κιλό και συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προμήθειας των περιεκτών αποθήκευσης
υποπροιόντων, οι οποίοι θα διατεθούν από τον ανάδοχο στον Δήμο. .
1,05 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 2
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.107,00 €
Κ.Α.Ε 70.01.6277.002 –37.200,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη

Πληρ.:Βασιλική Μανιώτου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
29.925,00 €, πλέον του ποσού 7.182,00 € Φ.Π.Α. 24%, από ιδίους πόρους.
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δαπάνη συλλογής,
μεταφοράς και
διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων των κιλά
Δημ. Σφαγείων
CPV 90500000-2

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

28.500
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1,05

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

29.925,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
24%

29.925,00 €
7.182,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

37.107,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
29.925,00 €, πλέον του ποσού 7.182,00 € Φ.Π.Α. 24%, από ιδίους πόρους.

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δαπάνη συλλογής,
μεταφοράς και
διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων των κιλά
Δημ. Σφαγείων
CPV 90500000-2

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

28.500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1,05
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Κέρκυρα …. /…./2022
Ο Προσφέρων/ουσα
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ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

Αρ. Μελέτης: 2

Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.107,00 €
Κ.Α.Ε. 70.01.6277.002 – 37.200,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη
Πληρ.:Βασιλική Μανιώτου

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων >> συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού 29.925,00 €, πλέον του
ποσού 7.182,00 € Φ.Π.Α. 24%, από ιδίους πόρους.
Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη παροχή υπηρεσιών για τη
συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων, έτους
2022 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα και λειτουργεί Δημοτικά σφαγεία στην Μηλιά
Κυνοπιαστών. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής παράγονται ζωϊκά υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
τα οποία ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που προκαλούν στην
υγεία των ανθρώπων και των ζώων και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
κτηνιατρική νομοθεσία. Οι Κανονισμοί (ΕΕ) 1069/2009 και 142/2011 καθώς και η Υ.Α.
612/118658/23-5-2021<< Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1)και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L
054,26.2.2011, σ. 1)>>, αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους
τρόπους απόρριψης και χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οι παραγωγοί ΖΥΠ οφείλουν να τα διαχειριστούν με
γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων εφαρμόζοντας ένα
κατάλληλο σύστημα συλλογής , αποθήκευσης και διαχείρισής τους, το οποίο να
ελαχιστοποιεί τους υγειονομικούς κινδύνους (περιβαλλοντικούς και μικροβιολογικούς) που
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προέρχονται από αυτά .Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συλλογή, ταυτοποίηση και
μεταφορά των ΖΥΠ θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κάτω από κατάλληλες συνθήκες με καθημερινή
καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία
υλικών, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
καθώς επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τελική διαχείρισή τους και η ιχνηλασιμότητά
τους. Γι αυτό το λόγο τηρείται αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, μητρώα αποστολών και
όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η ποσότητα των παραγόμενων υποπροϊόντων στα Δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τα
σημερινά δεδομένα, είναι 2.000 κιλά περίπου ανά μήνα και πρόκειται για μείγματα των δύο
κατηγοριών Κ1 (ειδικού κινδύνου ) και Κ3 τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει αποτεφρωτικό κλίβανο για την αυθημερόν
διαχείριση τους, οι παραγώμενες ποσότητες αποθηκεύονται προσωρινά σε συνθήκες
κατάψυξης στο χώρο του σφαγείου έως την περισυλλογή τους από αδειοδοτημένη εταιρεία
που έχει ως αντικείμενο της ή τον νόμιμο ενδιάμεσο χειρισμό με προώθηση σε τελικό
αποδέκτη ή την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους .
Η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των ΖΥΠ θα πρέπει να διαθέσει στο Δημοτικό
σφαγείο τις κατάλληλες ποσότητες συσκευασιών, πλαστικούς κάδους ή παλετοκιβώτια, για
τη προσωρινή αποθήκευση των ΖΥΠ στον ψυκτικό θάλαμο του σφαγείου. Η παραλαβή των
ΖΥΠ θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του σφαγείου κατόπιν συνεννόησης μέσα στο
εύλογο χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση. Σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δύναται να υπάρξει έκτακτη παραλαβή για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας του σφαγείου.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , στον
προσφέροντα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάση τιμής, βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία., εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας.
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ν. 3463/06 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.
2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. N.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α και τον Ν. 4782/2021.
4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-92011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ.
8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση
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της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
9. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’
10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’4782/21«Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
11. Του N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές
ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.
Άρθρο 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 37.107,00 € με Φ.Π.Α. 24 %, η
χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με
Κ.Α.Ε 70.01.6277.002 με το ποσό των 37.107,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και τίτλο « Δαπάνη
συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων των Δημ. Σφαγείων» του
δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022.
Άρθρο 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ
Η παραπάνω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου
118 του N.4412/2016 .
Άρθρο 5ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που
προσδιορίζεται βάση τιμής .
Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές
εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης.
Άρθρο 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
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2.Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Άρθρο 7ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται :
A. Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
2. .Απόφαση χορήγησης αριθμού έγκρισης καταχώρισης μονάδας διαχείρισης ΖΥΠ (Κ1 )
από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
3. Απόφαση
χορήγησης
ειδικού
αριθμού
καταχώρισης
σε
ισχύ,
του
οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και
μεταφορά, ζωικών υποπροϊόντων (Κατηγορίας 1), από την αρμόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα
του μεταφορέα
B. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια:
Δεν απαιτείται
Γ. Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα:
1. Στην περίπτωση προώθησης των ΖΥΠ σε διαφορετικό τελικό αποδέκτη για
αποτέφρωση, να προσκομιστεί αντίγραφο της σύμβασης σε ισχύ, τελικής διάθεσης
των ζωικών υποπροϊόντων ( Κατηγορίας 1), με νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης υψηλού
δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε
ισχύ. βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Αντίστοιχα στην περίπτωση μεταφοράς των Ζ.Υ.Π. με χρήση οχημάτων εταιρείας
ενδιάμεσου χειρισμού, να προσκομιστεί αντίγραφο της σύμβασης σε ισχύ.και οι
ειδικοί αριθμοί καταχώρησης των οχημάτων.
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Άρθρο 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ &

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
A: Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 . Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α., ως απόδειξη για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73
2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
Β. Επίσης πρέπει να καταθέσουν ως απόδειξη των κριτηρίων επιλογής τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους
(Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)
4. .Απόφαση χορήγησης αριθμού έγκρισης καταχώρισης μονάδας διαχείρισης ΖΥΠ (Κ1 )
από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
5. Απόφαση
χορήγησης
ειδικού
αριθμού
καταχώρισης
σε
ισχύ,
του
οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και
μεταφορά, ζωικών υποπροϊόντων (Κατηγορίας 1), από την αρμόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα
του μεταφορέα.
6. Στην περίπτωση προώθησης των ΖΥΠ σε διαφορετικό τελικό αποδέκτη για
αποτέφρωση, να προσκομιστεί αντίγραφο της σύμβασης σε ισχύ, τελικής διάθεσης
των ζωικών υποπροϊόντων ( Κατηγορίας 1), με νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης υψηλού
δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε
ισχύ. βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Αντίστοιχα στην περίπτωση μεταφοράς των Ζ.Υ.Π. με χρήση οχημάτων εταιρείας
ενδιάμεσου χειρισμού, να προσκομιστεί αντίγραφο της σύμβασης σε ισχύ.και οι
ειδικοί αριθμοί καταχώρησης των οχημάτων.
Άρθρο 9ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης, ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών , με δυνατότητα παράτασης έως εξάντλησης
των ποσοτήτων.
Άρθρο 10Ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών
ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας
της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. [2]
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 11Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, με την
έκδοση
βεβαίωσης παραλαβής του προϊσταμένου του τμήματος Πρωτογενούς Τομέα κατόπιν της
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του επιβλέποντος της σύμβασης.
Άρθρο 12ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την έκδοση των βεβαιώσεων παραλαβής και
καλής εκτέλεσης .
Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις .
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Άρθρο 13Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου
εκτέλεση
της
σύμβασης,
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν
υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του
παρόντος.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’
και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
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μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας
συμμόρφωσης,
με
απόφαση
της
αναθέτουσας
αρχής.
3.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης
της
σύμβασης
ή
αν
συντρέχουν
λόγοι
ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α. Γενικές Υποχρεώσεις
1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το
π.δ. 113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα
κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
3.Η υποχρέωση της παραγράφου 1:(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130.
4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4
του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης,
ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο
εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115).
Β. Ειδικές Υποχρεώσεις
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται στη μελέτη και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο Δημοτικό σφαγείο τις κατάλληλες
ποσότητες συσκευασιών, πλαστικούς κάδους ή παλετοκιβώτια, για τη προσωρινή
αποθήκευση των ΖΥΠ στον ψυκτικό θάλαμο του σφαγείου.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο ανάδοχος δύναται κατόπιν ειδοποίησης από την
Υπηρεσία να εκτελέσει έκτακτη παραλαβή, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας του
σφαγείου.
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Άρθρο 15ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν
είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Συντάχθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πρωτογενούς Τομέα

Θεωρήθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Τοπικής Οικονομίας

Βασιλική Μανιώτου
ΠΕ Γεωπόνων

Ιωάννα Μεταλληνού
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
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