
                    
                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ» 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων,

με αντικείμενο  την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ »

πολυετούς διάρκειας, της Α.Μ 92/2021μελέτης, 

προϋπολογισμού 83.452,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ). 

1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων  που αφορά την 

ανωτέρω υπηρεσία διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 

147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής,

3. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

CPV: 85200000-1 (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες)

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με τον οποίο έλαβε Συστημικό Αριθμό 

140881

5.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 15/10/2021 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 01/11/2021 και ώρα 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 05/11/2021 και ώρα 10:00

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ο συμβατικός χρόνος ορίζεται από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης ή την ολοκλήρωση του οικονομικού της 

αντικειμένου και θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ: 15234 
Πληροφορίες: Γρηγορόπουλος Γρηγόριος 
Τηλ.: 2132023842 – 848 
Email: g.grigoropoulos@halandri.gr   
           promithies@halandri.gr  
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8. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 673,00€, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους:

- Με ποσό 14.012,00€ που θα βαρύνει και δεσμεύσει τον K.A. 35.6142.06 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 

έτους 2021

- Με ποσό 69.440,00€ που θα βαρύνει και δεσμεύσει τον αντίστοιχο Κ.Α. στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 

Οικονομικού έτους 2022

10. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021

11. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ,

12. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

13. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.       

           

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           

                                                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: 9ΞΘΟΩΗΔ-3ΥΤ
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