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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο 
Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου, είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, δηλαδή η 
χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της τιμής 
μονάδος/ζώο καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού) στην τιμή μονάδος/ζώο του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού του προγράμματος παροχής υπηρεσιών περισυλλογής 
και διαχείρισης αδέσποτων ζώων στους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης και 
Θερμαϊκού, μέλη του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 891/21-05-2021 ενδεικτική 
έκθεση δαπάνης του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού -
107.518,54- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες-παροχής υπηρεσιών 
περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων στους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης 
και Θερμαϊκού, μέλη του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, όπως αυτές ορίζονται στην υπ. αριθ. 
891/21-05-2021 ενδεικτική έκθεση δαπάνης και την από 21-05-2021 Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης διακήρυξης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 
παρεχομένων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 
133634. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2017 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση 
συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού της δαπάνης 
χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ολόκληρο το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ. https://www.syppazath.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Καλαμαριάς www.kalamaria.gr και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και στο Εθνικό σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από πιστοποιημένους 
οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 

Πληροφορίες για την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ., Γ. Γεννηματά 
21, Τ.Κ 551 32 Καλαμαριά. Αρμόδιος υπάλληλος: Κ. Χρυσοστομίδης, τηλ: 2310-
805553, fax: 2310-438941, email: info@syppazath.gr. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ. 
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