
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                              Σίνδος 06/04/2022
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 425
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6666
Τμήμα Προϋπολογισμο
Λογιστηρίου, Προμηθειών & Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα
Τηλ.: 2313-300-507 (εσωτ. 507)
Fax:  2310-586-849
E-mail:  h.toli@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διενέργειας  και  εγγράφων  σύμβασης  για  την  προμήθεια  «Λοιπός
εξοπλισμός  για  την  παραμονή  των  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  στο  φυσικό
περιβάλλον», προϋπολογισμού 4.953,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, 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 Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
9) Τα από 18-01-2022 έγραφα σύμβασης. Την υπ’ αριθμ.: 342/5117/17-03-

2022 προηγούμενη απόφασή μας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 115 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 134, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη
και διατέθηκε πίστωση ύψους €  4.953,80 από τον Κ.Α. 02.70.6699.100.
Χρηματοδότηση:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  –  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  «Λοιπός  εξοπλισμός  για  την

παραμονή  των  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  στο  φυσικό  περιβάλλον»,
προϋπολογισμού  3.995  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  4.953,80  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  -  Ενδεικτικός
προϋπολογισμός  –  Συγγραφή  υποχρεώσεων  –  Πρότυπο  προσφοράς)  της
προμήθειας  «Λοιπός  εξοπλισμός  για  την  παραμονή  των  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς στο φυσικό περιβάλλον», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα
της παρούσης.

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
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
   

                         
                         

         

                            

                            

               

«Λοιπός εξοπλισμός για την παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο φυσικό περιβάλλον»

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ   ΖΩΩΝ
ΚΑ 02.70.6699.100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.953,80  € (ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ 24%)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α΄), οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την
φροντίδα, των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών τους ορίων. Ο Δήμος μπορεί
να υλοποιεί δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Η ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς διασφαλίζεται και από την αρχή της ελευθερίας από
άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης
που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του Ν.
4830/2021.
Στην ψηφιακή βάση δεδομένων του Δήμου Δέλτα είναι καταγεγραμμένα ως αδέσποτα περί τα 1300
ζώα,  τα  περισσότερα  σκύλοι.  Υπολογίζεται  ότι  υπάρχουν  περισσότερα  αδέσποτα  ζώα,  που
αγγίζουν τον αριθμό των 2.000-2.500 σκύλων, λόγω των συνεχών εγκαταλείψεων.
Για την ευζωία των σκύλων αυτών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ξύλινων οικίσκων οι οποίοι
θα τα προστατεύουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Άλλωστε αποτελεί και πάγιο αίτημα
των φιλοζωικών οργανώσεων του Δήμου Δέλτα.

Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  -
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

2.  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις   Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Του  Ν.4782/2021  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
(ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021)»

5. του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021) « Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”

Η  συνολική αξία θα βαρύνει το ΚΑ 02.70.6699.100 του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του
έτους 2022 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για την παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στο φυσικό περιβάλλον».
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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II  .     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

    ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€) (€)
1 Ξύλινα σπιτάκια για μεγάλους 

σκύλους

19 ΤΕΜΑΧΙΟ
155

2945
2 Ξύλινα σπιτάκια για μεσαίους 

σκύλους

10 ΤΕΜΑΧΙΟ 105 1050
  ΑΞΙΑ 3.995 €

ΦΠΑ 24% 958,8 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.953,80 €

CPV: 44191000-5  Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο

Η αναφερόμενη τιμή  μορφώθηκε μετά από έρευνα  που  έκανε το  τμήμα στις  τρέχουσες  τιμές
εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας ειδικά για
την διαμονή σκύλων. Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ανθεκτικά
στις καιρικές συνθήκες και το ξύλο εμποτισμένο με ειδικό βερνίκι προστασίας. Το σπίτι πρέπει να
διαθέτει  επικλινή  στέγη  και  καλό  αερισμό.   Επίσης  να  έχει  σχεδιαστεί  ώστε  να  υπάρχει  η
δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης των υδάτων καθαρισμού και βροχής. Το άνοιγμα της
πόρτας πρέπει να είναι επαρκές για την είσοδο και έξοδο του ζώου.

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι:
Για τα σπιτάκια μεγαλόσωμων σκύλων πλάτος*βάθος*ύψος το ελάχιστο  85*85*90
εκατοστά.

Για τα σπιτάκια μεσαίου μεγέθους σκύλων πλάτος*βάθος*ύψος το ελάχιστο  70*70*75 εκατοστά.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές
απορρίπτονται. 
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III  . ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1  ο  :   Αντικείμενο Συγγραφής  

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ξύλινων σπιτιών για σκύλους από τον
Δήμο Δέλτα.

β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  4.953,80 €, συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α. 24%.  

Άρθρο 2  ο  :  Ισχύουσες διατάξεις  

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

 Τον Ν. 4782/2021
 Τον Ν. 4412/2016 για προμήθειες συμβάσεις

 Τον Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. N.3463/2006).

 Τον Ν. 3852/2010

 Τον Ν. 4830/2021 "Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα 
"Άργος" και λοιπές διατάξεις 

 Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική 
Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Άρθρο 3  ο   :      Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

 α. Τεχνική έκθεση 
 β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 γ. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς

Άρθρο 4  ο  :   Χρόνος και τόπος παράδοσης   

Η παράδοση θα γίνει άπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της αρμόδιας Υπηρεσίας,  στην
αποθήκη του Δήμου Δέλτα στην Ν. Μαγνησία, μετά από αποστολή έγγραφης παραγγελίας. Μετά
την αποστολή της έγγραφης παραγγελίας ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα που
ζητούνται εντός τριάντα (30) ημερών. 
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Τα έξοδα συσκευασίας των προϊόντων με την κατάλληλη μεταφορά και παράδοση, βαρύνουν τον
προμηθευτή που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο. 

Άρθρο 5  ο   :  Σύμβαση -Διάρκεια  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 6 μήνες από την υπογραφή της. 

Άρθρο 6  ο   : Φόροι, τέλη, κρατήσεις, πληρωμή  

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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση θεωρημένου τιμολογίου και  στην προσκόμιση όλων των
λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών. 
Οι πληρωμές της αξίας της προμήθειας θα γίνουν ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του
αναδόχου μετά την ποιοτική (μακροσκοπική εξέταση)  και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. 

Άρθρο 7ο : Επίλυση  διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.  
                 

Άρθρο 8  ο   : Περιεχόμενο προσφοράς  

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

 Τιμή προσφοράς, χωρίς και με ΦΠΑ. 

Σίνδος 18/1/2022 Σίνδος 18/1/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, MSc                                  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤ. 
                                                         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «Λοιπός εξοπλισμός για την παραμονή των αδέσποτων ζώων

συντροφιάς στο φυσικό περιβάλλον»

ΤΟΥ ……………………………………………………………………………

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€) (€)
1  Ξύλινα σπιτάκια για μεγάλους

σκύλους

19 ΤΕΜΑΧΙΟ
2  Ξύλινα σπιτάκια για μεσαίους

σκύλους

10 ΤΕΜΑΧΙΟ
  ΑΞΙΑ       €

ΦΠΑ 24%      €
ΣΥΝΟΛΟ      €

Η προσφορά συνοδεύεται από έντυπο τεχνικών προδιαγραφών

Ημερομηνία ……………….  Ο  Προσφέρων

……………….
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