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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99

Πληροφορίες: Ηλιόπουλος Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 2721360855

                          

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Π
   Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
«Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων(2021)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας Περισυλλογή 
και φιλοξενία αδέσποτων ζώων (2021) (CPV: 77400000-4,85312100-0) με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 
καθώς και τις τροποποιήσεις του. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παροχής 
υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά 
στην υπ’ αριθ.29/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 
στο ποσό των29.980€ πλέον Φ.Π.Α. 7.195,20% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 
37.175,20 €.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 
έως 10:00 πμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηνών-99 Δημαρχείο.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16 (απόσπασμα του ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα).

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου να απαιτήσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο 
με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
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• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

• στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/16.

2. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές) θα κατατεθούν τα εξής

• α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου ζώων εν ισχύ, σύμφωνα με το 
Ν. 604/1977 και το Π.Δ. 463/1978 ή  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ενδιαιτήματος.

• β) Έγγραφο για κατάλληλα αδειοδοτημένο όχημα που να πληρεί τις 
προϋποθέσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1/2005 του Συμβουλίου για 
την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες. 

• γ) Συνεργασία με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία 
ζώων συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των 
ζώων για την υπηρεσία αυτή σύμφωνα με τον Ν.4235/2014 ,συνοδευόμενη 
από αποδεικτικά καταλληλότητας των ατόμων.

• δ) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρεται: 
• -ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό 

και τη κτιριακή υποδομή κατά περίπτωση.
• -ότι έλαβε γνώση της μελέτης 29/2021 και την αποδέχεται πλήρως, καθώς 

και ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων 
τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας,

3. το έντυπο οικονομικής προσφοράς και 
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4. τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 
(πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 
καταστατικό ίδρυσης ανάλογα με την μορφή της εταιρείας.

5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (άρθρο 73,παρ.2) γίνονται αποδεκτά εφόσον 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

         
                                                       

-Ο Δήμαρχος Καλαμάτας- 

                                                                           Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος
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