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                          Παλαιό Φάληρο,  23.12.2021 
 

             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 922 
 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων …» και ειδικότερα του άρθ.50 

2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του αρθ. 54, παρ. 7 και λοιπών 

εφαρμοστέων διατάξεων. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.& Κ.-ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως 

προστέθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 

263/Α/23.12.2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση (38) της παρ.1 

του άρθ. 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 του Ν. 3852/2010. 

5) Τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6) Την υπ’ αριθ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.8.2010 Β’) απόφαση Υπ. Οικονομικών, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με την περ. 72 της παρ. 1, του αρθ. 377 του 

Ν. 4412/2016. 

7) Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»). 

8) Το με α.π. 29622/26.11.2021  πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:21REQ009625784). 

9) Την υπ’αρ. 29934/1.12.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α Α/1.128 καταχώρησης στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικον. Υπηρ. του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΥΗΧΩΞΕ-ΒΓΡ) 

10) Την με αριθ. 24/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου. 

11) Την ανάγκη του Δήμου για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων» σύμφωνα 

με την υποχρέωση που απορρέει από το αρθ. 10 του Ν. 4830/2021, όσον αφορά το πρόγραμμα 

πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων και την παροχή αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών.  

12) Την με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 146217/15.12.2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς μέχρι και τις 

27.12.2021 (α.π. πρωτ. Δήμου 30965/13.12.21) με ΑΔΑΜ: 21PROC009726006. 



ΑΔΑ: 6644ΩΞΕ-ΗΕ0



13) Την με αριθμ. πρωτ. 44994 ΕΞ 2021 του Τμ. Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ,σύμφωνα με την οποία συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς 

της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθορισθεί καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα 27.12.2021, καθώς στο διάστημα μη 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα 

δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων», έως 4 Ιανουαρίου 2022. 

 

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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