
                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                                                    Σίνδος,  16/09/2022 
Διεύθυνση Οικονομικών                        ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1248
Υπηρεσιών                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17481
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
                       57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 507)
E-mail: h.toli@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια  Zωοτροφών και
Δοχείων Παροχής Τροφής και Νερού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς», προϋπολογισμού  37.199,88
ευρώ με ΦΠΑ 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016. 
7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
8) Τα από τις 19-07-2022 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών

Υπηρεσιών.
9) Την υπ’ αριθμ.:  1145/15899/26-08-2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 37.199,88 από τον Κ.Α. 02.70.6699.101 και η οποία έλαβε
μοναδικό  αριθμό  καταχώρησης  με  α/α  255/2022  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  με  ΑΑ  Βεβ:  287
Χρηματοδότηση:  Ίδια  Έσοδα –  Προστασία αδέσποτων μικρών ζώων για  την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού covid-19.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Zωοτροφών και Δοχείων Παροχής Τροφής και
Νερού  για  τα  Αδέσποτα  Ζώα  Συντροφιάς»,  προϋπολογισμού  29.999,90  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι
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37.199,88  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  για  την  Ομάδα  Α  -  Πρότυπο
προσφοράς για την Ομάδα Β) της προμήθειας «Προμήθεια Zωοτροφών και Δοχείων Παροχής Τροφής και
Νερού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς», 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:  ΙΔΙΑ  ΕΣΟΔΑ  –  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ  ΖΩΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.199,88  € ΜΕ ΦΠΑ 24%  (29.711,13  € ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ – 7.488,75 € ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
Κ.Α. 02.70.6699.101

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές
διατάξεις», οι Δήμοι οφείλουν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσης και προγραμμάτων για
στην προστασία και  την  ευζωία των ζώων συντροφιάς.  Μεταξύ άλλων, οι  κανόνες ευζωίας των ζώων πρέπει  να
διασφαλίζουν την ελευθερία τους από την πείνα και τη δίψα με πρόσβαση σε τροφή και νερό κατάλληλα σε ποιότητα
και ποσότητα. Επίσης οι Δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή στα φιλοζωικά σωματεία  και στις φιλοζωικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους των αδέσποτων
ζώων. Την ευθύνη για την φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να
δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά. 
Με  βάση  τα  παραπάνω  και  προκειμένου  ο  Δήμος  Δέλτα  να  είναι  συνεπείς  στις  υποχρεώσεις  του  έναντι  της
νομοθεσίας και της προστασίας των ζώων προχωράει στην προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
συγκεκριμένα σκύλους και γάτες, και στην προμήθεια ταϊστρών στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ζωοτροφές. 
Στο μητρώο Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο και λειτουργεί μέχρι την έναρξη του
Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, ο Δήμος Δέλτα φέρεται ότι έχει στην ιδιοκτησία του 1362 αδέσποτα ζώα με
ηλεκτρονική σήμανση. Υπολογίζουμε ότι ο πραγματικός αριθμός των αδέσποτων ζώων, κυρίως λόγω των συνεχών
εγκαταλείψεων και παρά των προγραμμάτων στειρώσεων, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και συγκεκριμένα περί τα
2500 σκυλιά και αναρίθμητες γάτες.
Ο  Δήμος  Δέλτα  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  και  έχει  συνάψει  μνημόνια   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. Στα ζώα που σιτίζονται  σήμερα σε
καθημερινή βάση συνεχώς προστίθενται και καινούργια, όχι μόνο λόγω του αυξανόμενου αριθμού τους αλλά και
καθότι  το  ενδιαφέρον  των  πολιτών  για  εθελοντική  σίτιση  αδέσποτων  αυξάνεται.  Σύμφωνα  με  την  νομοθεσία,
εξάλλου,  η  παροχή  τροφής  από  φιλόζωους  πολίτες  επιτρέπεται  υπό  την  προϋπόθεση ότι  τηρούνται  οι  κανόνες
καθαριότητας και υγιεινής καθώς και οι κανόνες ευζωίας των ζώων.  

Η  προμήθεια  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Σίνδος 19/7/2022 Σίνδος 19/7/2022
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
1) Πλήρης και ισορροπημένη ξηρά τροφή για ενήλικους σκύλους (κροκέτες σε σάκους) με ελάχιστη πρωτεΐνη

22 % 
2) Πλήρης και ισορροπημένη ξηρά τροφή ανάπτυξης για νεαρούς σκύλους (κροκέτες σε σάκους)  με ελάχιστη

πρωτεΐνη 26 % 
3) Πλήρης  υποαλλεργική τροφή για σκύλους με διατροφική δυσανεξία, διατροφικές αλλεργίες ή ατοπία με

ελάχιστη πρωτεΐνη 18%
4) Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για γάτες  με ελάχιστη πρωτεΐνη 24%.
5) Υγρή τροφή για σκύλους για την αντιστάθμιση της δυσπεψίας και την μείωση εντερικών διαταραχών, σε

κυτία 280g – 300 g. Ελάχιστη πρωτεΐνη 8,5%.
6) Υγρή τροφή για γάτες για την αντιστάθμιση της δυσπεψίας και την μείωση εντερικών διαταραχών, σε κυτία

80g- 85 g. Ελάχιστη πρωτεΐνη 9 %.
7) Υγρή τροφή για σκύλους με μοσχάρι ή κοτόπουλο, σε κυτία 1200g - 1250g. Ελάχιστη πρωτεΐνη 6 %. 
8) Υγρή τροφή για γάτες με κοτόπουλο και ψάρι ή κοτόπουλο ή μοσχάρι,  σε κυτία 400g - 410g. Ελάχιστη

πρωτεΐνη 6 %.

Όλες οι ξηρές τροφές θα είναι συσκευασμένες σε άθικτους σάκους ενώ οι υγρές σε άθικτα κυτία. Η σύσταση
των τροφών θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία τους. Η ημερομηνία λήξης των ζωοτροφών τους θα είναι
τουλάχιστον ένα έτος από την παραλαβή τους.

ΟΜΑΔΑ Β – ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
1) Ταΐστρες μεταλλικές γαλβανιζέ, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κιλών ξηράς τροφής.

Προμήθεια σε δοχεία παροχής νερού είχε γίνει κατά τα προηγούμενα έτη και δεν απαιτούνται και φέτος.
Η δαπάνη για τις συγκεκριμένες εργασίες θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.70.6699.101 του προϋπολογισμού του

Δήμου για το έτος 2022.
                                                      
Σίνδος 19/7/2022 Σίνδος 19/7/2022
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων
           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίσθηκε με βάση των αριθμών των ζώων, την μέση κατανάλωση των ζώων που
σιτίζονται,  τις ανάγκες που υπολογίζονται από τις φιλοζωικές αλλά και τις ανάγκες που υπήρχαν για τροφές και
δοχεία σίτισης κατά τα προηγούμενα έτη. Οι τιμές που αναφέρονται στον προϋπολογισμό διαπιστώθηκαν μετά από
έρευνα  στην  αγορά  αλλά  και  σε  άλλες  παρόμοιες  συμβάσεις  (ΑΔΑ  22SYMV010852165  2202-07-01,
22SYMV010849678 2022-07-01).
Στις τιμές μονάδας υπήρξε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά προμήθειας ζωοτροφών από τον Δήμο, με
αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού. Αυτό συνέβη αφενός λόγω της αύξησης του πληθωρισμού το 2022
που  οδήγησε  σε  άνοδο  των  τιμών  των  ζωοτροφών  και  αφετέρου  λόγω  της  ανάγκης  σε  ζωοτροφές  καλύτερης
ποιότητας. Η ανάγκη αυτή διαπιστώθηκε κατά την σίτιση των ζώων το προηγούμενο διάστημα όπου οι χαμηλότερου
κόστους τροφές δεν προσέλκυαν γευστικά τα ζώα. 

ΟΜΑΔΑ Α - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

  €
ΣΥΝΟΛΟ

€
1 Πλήρης ξηρά τροφή για 

ενήλικους σκύλους
Κιλά 14670 1 14670

2 Πλήρης ξηρά τροφή για 
νεαρούς σκύλους 

Κιλά 3600 1,1 3960

3 Πλήρης  υποαλλεργική Κιλά 120 4,6 552
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τροφή για σκύλους
4 Πλήρης ξηρή τροφή για 

γάτες 
Κιλά 9000 1 9000

5 Υγρή τροφή για σκύλους 
με γαστρεντερικά 
προβλήματα

Κυτίο 280-300 g 100 1,82 182

6 Υγρή τροφή για γάτες με 
γαστρεντερικά 
προβλήματα

Κυτίο 80 - 85 g 100 0,84 84

7 Υγρή τροφή για σκύλους Κυτίο 1200- 1250 
g

540 1,1 594

8 Υγρή τροφή για γάτες Κυτίο 400 - 410 g 378 0,55 207,90
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 29.249,90
ΦΠΑ 24% 7.019,98
ΣΥΝΟΛΟ 36.269,88

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, CPV 15700000-5

ΟΜΑΔΑ Β – ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

   €
ΣΥΝΟΛΟ
     €

1 Ταΐστρες 10 
κιλών 

Τεμάχιο 30 25 750

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 750
ΦΠΑ 24% 180
ΣΥΝΟΛΟ 930

ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, CPV 39300000-5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β

CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € ΦΠΑ
   €

ΣΥΝΟΛΟ
   €

ΟΜΑΔΑ Α 15700000-5 29.249,90 7.019,98 36.269,88
ΟΜΑΔΑ Β 39300000-5 750 180 930
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

29.999,90 7.199,98 37.199,88

Σίνδος 19/7/2022 Σίνδος 19/7/2022
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο  :   Αντικείμενο Συγγραφής  
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ζωοτροφών και ταϊστρών για τις ανάγκες διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων  από τον Δήμο Δέλτα.
β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  37.199,88 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.  

Άρθρο 2  ο  :  Ισχύουσες διατάξεις  
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Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τον Ν. 4782/2021
2. Τον Ν. 4412/2016 για προμήθειες συμβάσεις
3. Τον Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. N.3463/2006).
4. Τον Ν. 3852/2010
5. Τον Ν. 4830/2021 "Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος" και λοιπές διατάξεις 
6. Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δί-

καιο.

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

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

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 παραγγελί -
ας ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα που ζητούνται εντός τριάντα (30) ημερών. Τα έξοδα συσκευα -
σίας 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, για την Ομάδα Α και Ομάδα Β. 
 Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σίνδος 19/7/2022 Σίνδος 19/7/2022

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων

                                                             

ΑΔΑ: 9ΓΞΩΩ9Ι-ΓΔΡ



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

ΟΜΑΔΑ Α - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΤΟΥ ……………………………………………………………………………

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
  €

ΣΥΝΟΛΟ
€

1 Πλήρης ξηρά τροφή 
για ενήλικους 
σκύλους

Κιλά 14670

2 Πλήρης ξηρά τροφή 
για νεαρούς σκύλους 

Κιλά 3600

3 Πλήρης  
υποαλλεργική τροφή 
για σκύλους

Κιλά 120

4 Πλήρης ξηρή τροφή 
για γάτες 

Κιλά 9000

5 Υγρή τροφή για 
σκύλους με 
γαστρεντερικά 
προβλήματα

Κυτίο 280-300
g

100

6 Υγρή τροφή για γάτες
με γαστρεντερικά 
προβλήματα

Κυτίο 80 - 85 
g

100

7 Υγρή τροφή για 
σκύλους

Κυτίο 1200- 
1250 g

540

8 Υγρή τροφή για γάτες Κυτίο 400 - 
410 g

378

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

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

ΑΔΑ: 9ΓΞΩΩ9Ι-ΓΔΡ



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

ΟΜΑΔΑ B - ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ……………………………………………………………………………

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
   €

ΣΥΝΟΛΟ
     €

1 Ταΐστρες 10 
κιλών 

Τεμάχιο 30

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

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

ΑΔΑ: 9ΓΞΩΩ9Ι-ΓΔΡ


	ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Zωοτροφών και Δοχείων Παροχής Τροφής και Νερού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς», προϋπολογισμού 37.199,88 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.
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