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ΘΕΜΑ : “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

Ο Δήμος Κομοτηνής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α'/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36/τ.Α΄/09-03-2021), καθώς επίσης και τις διατάξεις των νόμων 3170/2003 και 4039/2012 με 

τους οποίους ανατέθηκε στους δήμους και στις κοινότητες η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η 

ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των

ζώων, καθώς και η περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών εγκαταλελειμμένων ζώων, 

να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης

Ζώων για το έτος 2023»,εκτιμώμενης 

3.542,40 €), με τη διαδικασία της 

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει

επιλογής που περιγράφονται στην μελέτη 

σχετικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν

προσφορά. 

Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής 

απαιτούνται βάσει της παρούσας

πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού 

69133, Κομοτηνή), είτε ηλεκτρονικά

τηνΔευτέρα24Οκτωβρίου2022.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
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ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”. 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

2021), καθώς επίσης και τις διατάξεις των νόμων 3170/2003 και 4039/2012 με 

τους οποίους ανατέθηκε στους δήμους και στις κοινότητες η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η 

ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των

ζώων, καθώς και η περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών εγκαταλελειμμένων ζώων, 

της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Εργασίες Διαχείρισης Νεκρών 

εκτιμώμενης αξίας14.760,00 €χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.(CPV: 77400000-4] 

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει

επιλογής που περιγράφονται στην μελέτη τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με 

σχετικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την οικονομική του 

Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς και των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται βάσει της παρούσας και της επισυναπτόμενης τεχνικής μελέτης

πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 

είτε ηλεκτρονικά στο παρόν email, το αργότερο μέχρι 

. 

απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
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ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

2021), καθώς επίσης και τις διατάξεις των νόμων 3170/2003 και 4039/2012 με 

τους οποίους ανατέθηκε στους δήμους και στις κοινότητες η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η 

ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των αδέσποτων μικρών 

ζώων, καθώς και η περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών εγκαταλελειμμένων ζώων, προτίθεται 

Εργασίες Διαχείρισης Νεκρών 

Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο 

4] - Ζωολογικές υπηρεσίες). 

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει τα κριτήρια 

πρέπει να αποδεικνύονται με 

μαζί με την οικονομική του 

και των δικαιολογητικών που 

και της επισυναπτόμενης τεχνικής μελέτης, είτεστο τμήμα 

(Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 

το αργότερο μέχρι και 

, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
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εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Επιπλέον θα πρέπει να υποβάλλετε με την προσφορά σας και την συνημμένη Υ.Δ.(για 

απόδειξη πλήρωσης των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016). 

Οι ενημερότητες (ασφαλιστική και φορολογική για συμμετοχή στον διαγωνισμό θα αναζητηθούν 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

Η παραπάνω δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής. 

 
 

Συν.: Μελέτη, Υ.Δ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μαρία Γκιουλέ 
ΠΕ Πληροφορικής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 




