
                           

                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ Δ.Ε ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Βασιλική Δημητριάδη 
Τηλ.: 2294321001 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Φαξ : 2294023481 

Email : v.dimitriadi@4059.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΫΠ: 50.000,00€ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 

   

 Α.Π.:   5529 /22 – 04-2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
 

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ Δ.Ε ΡΑΦΗΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου του 

οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6142.05 και CPV  85200000-1 (Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών 12 
την Πέμπτη, 07/05/2020 ώρα 11:30 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή    07/05/2020 ώρα 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
στείρωσης, κ.λπ., αδέσποτων ζώων. Οι υποχρεωτικές εργασίες που μπορούν να προβλεφθούν, με σχετική 
ασφάλεια,  είναι οι ακόλουθες : α) εμβολιασμός, β) ενδο-εξωπαρασίτωση, γ) αιματολογικές εξετάσεις που 
θα ανιχνεύουν την Leishmania spp (καλαζάρ), σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν.4039/2012 
με το Ν. 4235/2014, δ) ηλεκτρονική σήμανση, ε) στείρωση και στ) η επαναφορά του ζώου στο χώρο 
διαβίωσης του. 
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας ή της κατηγορίας (άνευ ΦΠΑ)  
για την οποία κατατίθεται προσφορά βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ. της Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. 
  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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Τα τεύχη του διαγωνισμού και η  Διακήρυξης διατίθενται για άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου : 
www.rafina-pikermi.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια  από το Γραφείο 
Προμηθειών ( κα Βασιλική Δημητριάδη) οδός Αραφηνίδων Αλών 12 και στα τηλέφωνα 2294321001/-1018   
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
                                                                                                          

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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