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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Συγγελάκη Μαρία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73135
τηλ.: 28213 41 760 εσωτ. 5 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) ʺΔημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του N.4605/2019 (Φ.Ε.Κ 52/01.04.2019 τεύχος Α΄) και ισχύει σήμερα

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως 
τροποποιήθηκε με το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α΄) ʺΜεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]ʺ 
όπως ισχύει σήμερα

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) ʺΚύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτωνʺ όπως ισχύει σήμερα

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4039/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/2014 και 
ισχύει  σήμερα

5. Το υπ’ αριθμ. 59191/06-11-2020 (ΑΔΑ 20REQ007604434) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 

6. Το υπ’ αριθμ. 59225/06-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2020 που προβλέπει πίστωση 
24.800,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 70-6117.012 για Περισυλλογή & φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

8. Την υπ’ αριθμ. 1119/2020 (Α.Π 60448/13-11-2020_ΑΔΑ ΩΔΕΗΩΗ5-ΤΘΥ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 2.120,40€ για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του παραπάνω ΚΑ για το οικονομικό έτος 2020 και 
11.509,68€ για το οικονομικό έτος 2021. Σύνολο 13.630,08€

9. Την υπ’ αριθμ. 358/02-09-2019 (ΑΔΑ ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών i) περισυλλογής και ii) φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.630,08€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της 
Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις – Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 
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Οι ετήσιες ανάγκες για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ εκτιμήθηκαν ως 
εξής:

ΟΜΑΔΑ I.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Επεμβάσεις Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, μεταφορά και 
επανατοποθέτηση

200 45 9.000,00

Φ.Π.Α. 24% 2.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι 11.160,00

ΟΜΑΔΑ ΙΙ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ημέρες Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)

Φιλοξενία αδέσποτων ζώων/24ωρο 166 12,00 1.992,00
Φ.Π.Α. 24% 478,08

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΙ 2.470,08

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ 13.630,08€

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις 
πραγματικές επί τόπου ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες 
αυτές σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 
2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος 
θα αναφέρει επάνω: 
       Για Γραφείο Προμηθειών, 
       Προσφορά για την “Υπηρεσία Περισυλλογής και Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς”
       Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά (αρ.43 παρ.7α του Ν. 4605/2019, αρ.80 παρ.2 Ν.4412/2016) :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),           η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς                        η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον/τους υπόχρεο/ους στην οποία θα αναφέρεται ότι “ως 
............................ της εταιρείας .................. δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση σε βάρος μου και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016”

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ



3/3

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 
(όπως καταστατικό ή Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί 
έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα στην οποία θα αναφέρεται ότι “έλαβα γνώση και 
συμμορφώνομαι με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση”

6. Για τους συμμετέχοντες στην υπηρεσία της ΟΜΑΔΑΣ Ι (οι οποίοι έχουν την ιδιότητα εκπαιδευτή 
σκύλων)
 Έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτή σκύλων στην Εφορία.
 Πιστοποίηση εκπαιδευτή σκύλων.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για την περισυλλογή και 

μεταφορά των ζώων.

7.  Για τους συμμετέχοντες στην υπηρεσία της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ
 Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων.
 Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνημμένα :
Τεχνική Έκθεση (σελίδες 9)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου Χανίων
2. Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Νικηφοράκης Ιωάννης
3. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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