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Κομοτηνή, 15 – 01 – 2018 

Αριθμός Πρωτ.: 1738 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Πληρ: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ: 2531352448, Fax: 2531081659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 «Εργασίες Περισυλλογής & Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες» 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

κατόπιν της αριθ. 04/2018 (ΑΔΑ: Ω1Υ9ΩΛΟ-ΩΞ3) απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την 

οποία αποφασίστηκε το άγονο του αποτελέσματος της αριθ. πρωτ. 41351/13-12-2017 (ΑΔΑΜ: 

17PROC002415578 2017-12-14)  διακήρυξης και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, 

επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της 

εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή & Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες», εκτιμώμενης αξίας 

32.200,00€ άνευ του Φ.Π.Α. 24%, 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ.Κωδ.: 69133, Τηλ.: 

2531352448, Telefax: 2531081659, E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Ιστοσελίδα: www.komotini.gr 

2) Κωδικός CPV: [85210000-3] – Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων Ζώων 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr.  

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την παρούσα εργασία θα γίνεται περισυλλογή των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, από συνεργεία με άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία 

ζώων συντροφιάς. 

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και 

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με την 

προκηρυχθείσα εργασία, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων 

υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να να καλύπτουν τους Γενικούς Όρους 

Ανάθεσης – Προϋποθέσεις Εκτέλεσης Εργασιών που αναφέρονται στη μελέτη.  

8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο 

άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, όπως ισχύουν ως εξής: 
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- Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης στη διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 

15.01.2018 ημέρα Δευτέρα. 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site του Δήμου: 15.01.2018 ημέρα 

Δευτέρα. 

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00:00. 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00. 

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 51897 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.15, του προϋπολογισμού έτους 2018 του 

Δήμου Κομοτηνής. 

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες. [το εν λόγω χρονικό διάστημα 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και 

λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία]. 

13) Εγγύηση Συμμετοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του 

Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.  

14) Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4 

της διακήρυξης.  

15) Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα και τα τεύχη της 

διακήρυξης θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.komotini.gr.  

16) Επιπλέον Πληροφορίες: Πέρα από τις προθεσμίες υποβολής προσφορών που αναφέρονται στη 

παρούσα, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 41351/13-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002415578 

2017-12-14) και της αριθ. αριθ. πρωτ. 120/27-11-2017 σχετικής μελέτης (ΑΔΑΜ: 17REQ002305909). 

 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

Γεώργιος Πετρίδης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΥΝΝΩΛΟ-ΒΥΔ
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