
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 07 Οκτωβρίου 2021 
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1312 
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19812
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548)
Fax:  2310-586-849
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια
ζωοτροφών  για  αδέσποτα  ζώα»,  προϋπολογισμού  24.794,42 ευρώ,  με  απευθείας
ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016. 
7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
8) Τα έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
9) Την  υπ’  αριθμ.:  1256/19488/04-10-2021  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  285 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  303,  με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  24.794,42 από  τον  Κ.Α.
02.70.6699.002. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας  «Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα»,
προϋπολογισμού  19.995,50  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  24.794,42  ευρώ συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α.  24%,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση – Τεχνική περιγραφή - Ενδεικτικός
προϋπολογισμός  –  Συγγραφή  υποχρεώσεων  –  Πρότυπο  προσφοράς)  της  προμήθειας
«Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της
παρούσης.
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Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   24.794,42 €
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 02.70.6699.002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνική περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.794,42 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα τ ε χν ι κή  έ κθ εση  αφορά την προμήθεια ζωοτροφών που θα καλύψουν τις

ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας. 

Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία  και  συγκεκριμένα με το  αρ.  9,  παρ.  10 του  Ν.

4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014, οι Δήμοι δύνανται να δημιουργήσουν

σημεία παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα στα πλαίσια της φροντίδας αυτών. 

Τα τελευταία έτη το τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τα φιλοζωικά

σωματεία και τους εθελοντές φιλόζωους του Δήμου μας έχει προχωρήσει σε μια συντονισμένη και

οργανωμένη προσπάθεια σίτισης του πολύ μεγάλου αριθμού των αδέσποτων ζώων της περιοχής

μας. Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης έχει γίνει  προμήθεια (το έτος 2016), δωρεά (το έτος

2020) και τοποθέτηση ταιστρών σε επιλεγμένα σημεία στις περισσότερες δημοτικές κοινότητες

όπου οι εθελοντές φιλόζωοι της περιοχής, με προθυμία ανέλαβαν τον έλεγχο και την τακτική

πλήρωση τους καθώς και  την σίτιση εν γένει  των αδέσποτων ζώων με ζωοτροφές που τους

παρέχει ο Δήμος.  

Ο Δήμος Δέλτα έχει προχωρήσει επίσης στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα δύο

φιλοζωικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (Άριελ Φιλοζωική Δήμου Δέλτα και

ΚυΜα ΟΕΦ Ομάδα Εθελοντών Φιλόζωων Κυμίνων-Μαλγάρων & Φίλων) όσον αφορά την σίτιση

των αδέσποτων ζώων. 

 Τα δύο φιλοζωικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, μας ενημέρωσαν επίσης για

τις μηνιαίες ανάγκες τους σε τροφές με βάση των αριθμό των ζώων που σιτίζουν σε τακτική

βάση. Οι ανάγκες τους υπολογίζονται σε 245 σάκους των 20 κιλών το μήνα. Οι καταγεγραμμένες

ανάγκες  τους περιλαμβάνουν μόνο τους αδέσποτους σκύλους,   σιτίζουν όμως και  αδέσποτες

γάτες των οποίων ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος και αδύνατο να υπολογιστεί.

Γενικά  ο  πληθυσμός  των  αδέσποτων  ζώων  αυξάνεται  διαρκώς  παρ’  όλη  την  ύπαρξη

προγραμμάτων  στειρώσεων,  εξαιτίας  της  μεγάλης  έκτασης  του  Δήμου,  της  γειτνίασης  με  το

πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και των διαρκών εγκαταλείψεων ενήλικων αστείρωτων

ζώων και μεγάλου αριθμού κουταβιών. Η ανάγκη λοιπόν για προμήθεια ζωοτροφών είναι διαρκής

και αυξανόμενη.

Από την έρευνα μας στο διαδίκτυο προέκυψε ότι οι τιμές των τροφών για σκύλους και γάτες

έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος γι αυτό ζητήσαμε από προμηθευτές

της περιοχής μας να μας στείλουν τις προσφορές τους ώστε να γίνει καλύτερος υπολογισμός του

κόστους των τροφών σε συνδυασμό βέβαια με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
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Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ζωοτροφές θα είναι:
1) Ξηρή τροφή για σκύλους σε κροκέτες μεσαίου μεγέθους  (συσκευασία  20 kg) με ελάχιστη
πρωτεΐνη 20 % 
2) Ξηρή τροφή ανάπτυξης για νεαρούς σκύλους σε κροκέτες (συσκευασία 20 kg) με 
ελάχιστη πρωτεΐνη 28 % 
3) Ξηρή τροφή για γάτες (συσκευασία 20 kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 30%.
4) Υγρή τροφή για σκύλους (κονσέρβα βάρους 1000-1250 γρ.)

Η  δαπάνη  για  τις  συγκεκριμένες  εργασίες  θα  καλυφθεί  από  τον  Κ.Α. 02.70.6699.002 του
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

                                                                  
                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΒΑΣΑΚΟΥ Σ.ΣΙΩΜΑΔΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, Msc Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίσθηκε με βάση τις μηνιαίες ανάγκες σε τροφές που έχουν
τα δύο φιλοζωικά σωματεία αναγόμενες σε ετήσια βάση. Οι τιμές προσδιορίστηκαν με βάση τον
μέσο όρο των προσφορών  που υπέβαλλαν τοπικοί προμηθευτές.  

ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ζωοτροφή 
σκύλων –
μεσαίες 
κροκέτες

Σάκοι 20 κιλών 1174 11 12914

Ζωοτροφή 
σκύλων σε 
ανάπτυξη 

Σάκοι 20 κιλών 300 16,4 4920

Ξηρή τροφή 
για γάτες 

Σάκοι 20 κιλών 120 16,4 1968

Υγρή τροφή 
σκύλων

Κονσέρβες 
1000-1250 γρ.

215 0,9 193,5

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

19995,5

ΦΠΑ 24% 4798,92
ΣΥΝΟΛΟ 24794,42

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, CPV 15700000-5

                                                         
              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΩΜΑΔΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, Msc ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες
σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.794,42 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

Τις  διατάξεις  του άρθρου 86 & 209 του Ν.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αναδιατυπώθηκαν  και
ισχύουν με την παρ.3 του αρ.22 του Ν.3536/2007  

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014, άρθρο 46.

Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017

Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020
Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Τεχνική έκθεση 

β. Προϋπολογισμός μελέτης

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση θα γίνεται στον χώρο της  αποθήκης  του  Δήμου  Δέλτα  στην  Δημοτική

κοινότητα της Ν. Μαγνησίας. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, κατάλληλης μεταφοράς

και παράδοσης στο χώρο βαρύνουν τον προμηθευτή, που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό

μέσο. 

Ο προμηθευτής πρέπει να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στην

παράδοση και παραλαβή των προϊόντων.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο εντολοδόχος της προμήθειας αυτής, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 15 μέρες από την

ημερομηνία της πρόσκλησης του από το Δήμο για να υπογράψει τη σύμβαση στο Δημοτικό

Κατάστημα Σίνδου 

ΆΡΘΡΟ 6:     ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ
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Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον

Δήμο. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Η αμοιβή δεν υπόκειται  σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και  παραμένει

σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Οι  πληρωμές  της  αξίας  της  προμήθειας  θα γίνονται  ύστερα από  έκδοση  σχετικού  δελτίου  –

τιμολογίου  του  αναδόχου  μετά  την  παραλαβή  της  προμήθειας  από  την  αρμόδια  επιτροπή

παραλαβής του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση θεωρημένου τιμολογίου και στην προσκόμιση όλων των

λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.

ΆΡΘΡΟ 7 :     ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις.                   

  ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

10)Τιμή προσφοράς , χωρίς και με ΦΠΑ. 
11)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 αρθρ. 73 του 

Ν.4412/2016 
12)Φορολογική ενημερότητα
13)Ασφαλιστική ενημερότητα
14)Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρους του της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού (άρθρ. 74 παρ.4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  από το αρθρ.23 του 
Ν.4782/2021

                                                             
                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΑΚΟΥ Σ. ΣΙΩΜΑΔΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, Msc Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

ΤΟΥ ……………………………………………………………………………

ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ζωοτροφή 
σκύλων –μεσαίες
κροκέτες

Σάκοι 20 κιλών 1174

Ζωοτροφή 
σκύλων σε 
ανάπτυξη 

Σάκοι 20 κιλών 300

Ξηρή τροφή για 
γάτες

Σάκοι 20 κιλών 120

Υγρή τροφή 
σκύλων

Κονσέρβες 1000-
1250 gr

215

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία ………………. Ο Προσφέρων ……………….

Συνημμένα:

15)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 αρθρ. 73 του Ν.4412/2016 
16)Φορολογική ενημερότητα
17)Ασφαλιστική ενημερότητα
18)Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρους του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού (άρθρ. 74 

παρ.4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  από το αρθρ.23 του Ν.4782/2021
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