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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Κέρκυρα 29/08/2022 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
     ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.:32636                                        
∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµίας                                                                               Αρ. Μελέτης: 5 
Τµήµα Πρωτογενούς Τοµέα                  ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    13.421,76 €     
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                          Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001 – 13.500,00 €  
Πληρ.:Βασιλική Μανιώτου          

  
 

                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Σύναψη σύµβασης µε τίτλο << Προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα >> συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, µέχρι του ποσού 10.824,00  €, πλέον  του ποσού 2.597,76 € Φ.Π.Α. 
24%, από ιδίους πόρους. 
  

     Ο ∆ήµος έχει   την αρµοδιότητα   για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του  Ν. 4830/2021  - ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς Πρόγραµµα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις. Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην 
προµήθεια ζωοτροφών ( τροφή συντήρησης σε µορφή κροκέτας ) , οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για 
την σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( σκύλους, γάτες )µέσω της λειτουργίας αυτόµατων 
µηχανηµάτων σίτισης (ταΐστρες) που έχουν  τοποθετηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία της Πόλης  και σε 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων. 
    Οι προµηθευόµενες τροφές θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ισορροπηµένες,  να περιέχουν 
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, µεταλλικά στοιχεία ,να 
είναι εµπλουτισµένες µε βιταµίνες και να φέρουν όρους παραγωγής που να ακολουθούν την κείµενη 
νοµοθεσία .  Όλες οι τροφές θα είναι συσκευασµένες σε σάκους των είκοσι (20) κιλών, θα φέρουν 
σήµανση µε ετικέτες που θα αναγράφεται η εµπορική τους ονοµασία , η βιοµηχανία ή βιοτεχνία 
προέλευσης και θα είναι ο ίδιος τύπος ( αυτός που θα αναγράφεται στο πίνακα προσφοράς τους ) για 
όλη την διάρκεια της προµήθειας.  
Η καταλληλότητα (ηµεροµηνία λήξης) των ζωοτροφών θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα έτος 
από την ολοκλήρωση της προµήθειας, η οποία θα γίνεται σταδιακά σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, στην αποθήκη του ∆ήµου. 
     O ενδεικτικός προϋπολογισµός της  προµήθειας ανέρχεται  µέχρι του ποσού των 13.421,76 € µε 
Φ.Π.Α. 24 % και υπάρχει αντίστοιχη εγγεγραµµένη πίστωση µε  Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001 ποσού 
15.000,00 €  στο δηµοτικό προϋπολογισµό  έτους 2022.  

 
 

 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
   Οι τροφές συντήρησης για τα αδέσποτα ζώα, θα είναι  σε µορφή κροκέτας και  θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:  
ΚΡΟΚΕΤΑ ΣΚΥΛΩΝ 
Πρωτεΐνες: ελάχιστο ποσοστό 23%, Λιπαρά: ελάχιστο ποσοστό 8%,   Τέφρα: µέγιστο ποσοστό 12 
Ινώδεις ουσίες: µέγιστο ποσοστό 4,5%, Υγρασία: max 10%, εµπλουτισµένες µε βιταµίνες.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του προϊόντος στην έδρα του ∆ήµου, ενώ η συσκευασία του   
προϊόντος θα πρέπει να ανέρχεται σε σάκο των 20  kg. 
            Τιµή τεµ./σάκος 20 kg.:           (  14,52 € ) χωρίς Φ.Π.Α. 
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ΚΡΟΚΕΤΑ ΓΑΤΩΝ 
Πρωτεΐνες: ελάχιστο ποσοστό 22%, Λιπαρά: ελάχιστο ποσοστό 10%,       Τέφρα: µέγιστο ποσοστό 
12,5%, Ινώδεις ουσίες: µέγιστο ποσοστό 2,5%, Υγρασία: max 10%, εµπλουτισµένες µε βιταµίνες.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του προϊόντος στην έδρα του ∆ήµου, ενώ η συσκευασία του   
προϊόντος θα πρέπει να ανέρχεται σε σάκο των 20  kg. 
            Τιµή τεµ./σάκος 20 kg.:           (  18 € ) χωρίς Φ.Π.Α 
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                                       ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
      ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  
           

1 Προμήθεια 

ζωοτροφών(τροφή 

συντήρησης 

σκύλων)για  

αδέσποτα  ζώα   

  CPV 

15700000-5 

 

τεµ./
σάκο
ς 
20 kg 

 
14,52€    

 
200 

 
                2.904,00 €     

2 Προμήθεια 

ζωοτροφών(τροφή 

συντήρησης 

γάτων)για  

αδέσποτα  ζώα   

 CPV   

15700000-5 

 

τεµ./ 
σάκο
ς 
20 kg 

 
18,00€    

 
440 

 
                  7.920,00 €     

    ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ        

                         
               10824,00 €     

    ΦΠΑ24%                  2.597,76 €     

 
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ         
               13.421,76 €     
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Σύναψη σύµβασης µε τίτλο << Προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα >> συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, µέχρι του ποσού 10.824,00 €, πλέον του ποσού 2.597,76 € Φ.Π.Α. 
24% από ιδίους πόρους 
 
Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
Α∆ΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

1 Προμήθεια 

ζωοτροφών(τροφ

ή συντήρησης 

σκύλων)για  

αδέσποτα  ζώα     

 

τεµ./ 
σάκος 
20 kg  

 
 14,52      

 
          200 

   

2 Προμήθεια 
ζωοτροφών(τροφ

ή συντήρησης 

γάτων)για  

αδέσποτα  ζώα     

 

τεµ./ 
σάκος 
20 kg 
 

 
   
18,00      

 
         440 

   

     ΜΕΡΙΚΟ 
 ΣΥΝΟΛΟ                   

  

     ΦΠΑ24%                    
     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                   
 

 
 

 

 

          Κέρκυρα    /    / 2022 

 

                                                                                                                                                  Ο/Η  προσφέρων/ουσα  
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
 Ο ∆ήµος έχει   την αρµοδιότητα   για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα τις 
διατάξεις του  Ν. 4830/2021  - ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς Πρόγραµµα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.  Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  
αναφέρεται στην προµήθεια ζωοτροφών (τροφή συντήρησης σκύλων και γάτων), οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν για την σίτιση των αδέσποτων ζώων µέσω της λειτουργίας αυτόµατων 
µηχανηµάτων σίτισης (ταΐστρες) που έχουν  τοποθετηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία της Πόλης  και σε 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων.. 
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει µε απευθείας ανάθεση, στον προσφέροντα µε κριτήριο την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάση τιµής, βάσει του Ν.4412/2016  
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)», εφόσον  τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 
O προϋπολογισµός της  µελέτης προµήθειας ανέρχεται  σε  14.991,60 € µε Φ.Π.Α. 24 %  µε Κ.Α.Ε. 
70.03.6699.001 και εγγεγραµµένη πίστωση 15.000,00 € στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 
2022.  
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨.  
2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

- πρόγραµµα Καλλικράτης».   
3. N.4412/2016   «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή  
4. νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) 
άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

6. Του Ν.2362/23.11. 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΄. 

7. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση 1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

8. 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. 

9. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

10. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’ 

11. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’ 

12. Το N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021  
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Όπως  ισχύουν σήµερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας. 

 
 Άρθρο 3ο :  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
O  προϋπολογισµός της µελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 13.421,76  €,  µε Φ.Π.Α. 24%.   
Η  χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους  και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α.Ε 
70.03.6699.001   ποσού 13.500,00.€ ευρώ µε Φ.Π.Α. και τίτλο «Προµήθεια ζωοτροφών για 
αδέσποτα ζώα» του δηµοτικού προϋπολογισµού για το έτος 2022. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ   
Η παραπάνω προµήθεια 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 . 
∆εκτές θα γίνουν οι  προσφορές  που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.   
 
Άρθρο 6ο :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής για την απ' ευθείας ανάθεση στην προµήθεια, συµφώνα µε το άρθρο 2 και 25 
Ν.4412⁄2016 , έχουν : 
 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 ΣΑΣ, 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. 
 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 Σ∆Σ, 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 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του άρθρου 73 παρ.1 & 2 Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ως  κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του άρθρου 75  Ν.4412/2016 ορίζονται : 

A. Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης 

αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα 

βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους).  
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B. Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκεια: 
∆εν απαιτείται 

 
Γ.   Τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητα: 

∆εν απαιτείται 
 
Άρθρο 9ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ &  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
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 ∆ηµοσίου 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό  του ∆ηµοσίου 

   Β. Επίσης πρέπει να καταθέσουν ως  απόδειξη των κριτηρίων επιλογής  τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης 
αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται  
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την υποβολή τους).  
 

Άρθρο 10ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων ( ∆/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 
49100 , Κέρκυρα) µέχρι την …………./…./2022 και ώρα …… µ.µ , ώρα λήξης επίδοσης οικονοµικών 
προσφορών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους µέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην 
εξωτερική πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα» 
Προϋπολογισµού µελέτης : 13.421,76 € ( µε ΦΠΑ 24%) 
«Να µην ανοιχτεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή γραµµατεία» 
 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την 
επωνυµία και το διακριτικό τίτλο (επί νοµικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισµών), την 
ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθµούς τηλεφώνων και συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας. 
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει σφραγισµένο έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς. 
 

  Άρθρο 11ο  :  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αρθ.206 & 207 Ν.4412/16. 
1.Η  προθεσµία για την ολοκλήρωση της προµήθειας καθορίζεται στους δώδεκα (12 ) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας  
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αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, το 
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης. 
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσµή 
παράδοση προµήθειας. 
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης 
παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
8. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και  µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206, επιβάλλεται  πρόστιµο 
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
 9.Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων  
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση  των 
υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας  της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
 10. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση  ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από  γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του  εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και  παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 
 11. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω  
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που  υπολογίζεται 
από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του  συµβατικού υλικού, 
µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
 12. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από  το 
ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση  
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής  δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
13.Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως  σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
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Άρθρο 12Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παραλαβή των ζωοτροφών θα πραγµατοποιηθεί  από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Πρωτογενούς 
Τοµέα στην αποθήκη της Υπηρεσίας ( Βίλα Πετσάλη ), τηρουµένων των διαδικασιών που  
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 208 και του άρθρου 209 του N.4412/2016   «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»,  
 
Άρθρο 13ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωµή του αναδόχου  θα γίνεται από το Ταµείο του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και  ∆ιαποντίων 
Νήσων, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την  οριστική παραλαβή  της 
προµήθειας και την έκδοση των  βεβαιώσεων  παραλαβής. 
 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 14Ο :  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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 εκτέλεσης της σύµβασης, 
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή 
δεν αντικατέστησε τα συµβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, 
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 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 
4.Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας. 
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Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από 
δηµόσιες συµβάσεις. 
γ) Καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός 
φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο 
τύπο: ∆ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π 
Όπου: 
∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα 
αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν. 
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονοµικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαµβάνει τιµές από 1,01 
έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης.  
Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβάνει την τιµή 1,01. 
Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια 
των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα σε τρίτο 
οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µπορεί να 
εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων.  
Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
5.Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αµελλητί, στην 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρµόδια για την τήρηση σχετικού µητρώου. Τα στοιχεία του µητρώου 
αξιοποιούνται κατά την εφαρµογή του άρθρου 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από 
δηµόσιες συµβάσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 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, ∆όµησης, 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. 
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 3. Η υποχρέωση της παραγράφου 2: 
 (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 2 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). 
 
Άρθρο 16ο :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 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                                                Θεωρήθηκε                                              

                                            Με εντολή Δημάρχου                             Με εντολή Δημάρχου 

                                        Η  Προϊσταμένη Τμήματος                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                            Πρωτογενούς Τομέα                                Τοπικής Οικονομίας 

 

 

 

                                              Βασιλική Μανιώτου                                Ιωάννα Μεταλληνού 

                                                  ΠΕ Γεωπόνων                                 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 

                                                             
 


