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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 2/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 2018» 

 
   

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6075,38 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24 % 

 

                                                            Κ.Α. : 

                                                            CPV : 15700000-5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Προμήθεια Τροφής αδέσποτων σκύλων 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ    οικ. έτους 2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ        Προϋπολογισμός: 6075,38 € (με το ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                               CPV : 15700000-5 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Κ.Α. : 

 ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 
TEXNIKH EΚΘΕΣΗ 

& 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφής σκύλων, για τις πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες  του Δήμου Μαραθώνα. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, 

και την ειρηνική τους συνύπαρξη με τον άνθρωπο, ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για την 

ευζωία τους , θεωρεί απαραίτητη την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα. 

Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται τμηματικά με αυτοκίνητο του προμηθευτή 

σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία 

και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, κατάλληλης 

μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους που θα υποδειχτούν, βαρύνουν τον προμηθευτή, 

που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο. 

Η λήξη των τροφών θα πρέπει να έχει διάρκεια περισσότερο από ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

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

παράδοση και παραλαβή των προϊόντων. Επιπλέον εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία θα 

πρέπει ο προμηθευτής να μπορεί να δώσει πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων 

του (π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασίας προϊόντων, ποιότητες, εργοστάσιο κατασκευής 

κ.λ.π.), καθώς και πρόσφατες αναλύσεις του προϊόντος χημικές και μικροβιολογικές που θα 

πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών του Γενικού Χημείου του 

Κράτους. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ – ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΙΑ ΤΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ 

410 τσουβάλια με ελάχιστο ποσοστό σε πρωτεΐνες 23% και λίπη όχι άνω του 10 %. 

 

 

Ο Συντάξας Προϊστάμενος     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  ΤΟΑ  

 

 

Μπογοσιάν Θεόφιλος                                      Χατζηγαβριήλ Ελευθερία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Προμήθεια Τροφής αδέσποτων σκύλων 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ    οικ. έτους 2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ        Προϋπολογισμός: 6075,38 € (με το ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                               CPV : 15700000-5 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Κ.Α. : 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο μελέτης 

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια τροφών σκύλων του Δήμου Μαραθώνος, 

προϋπολογισμού 6075,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, και οι οποίες θα έχουν 

τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές . 

Η παράδοση θα είναι ολική ή τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Όπου σ΄ αυτή τη Συγγραφή αναφέρεται η λέξη «Αναθέτουσα αρχή» εννοείται ο Δήμος και 

όπου «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από την αποσφράγιση των 

προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Ν.3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

2. N. 4412/2016 

3. Ν. 3852/2010 

4. Ν. 4270/2014 

5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Στοιχεία σύμβασης 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

2. Το τιμολόγιο της μελέτης 

3. Το τιμολόγιο – προϋπολογισμός προσφοράς του προμηθευτή 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων (Γενική και Ειδική) 

5. Η Τεχνική Έκθεση 

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1.β. του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Πληρωμές προμηθευτή 

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των ειδών που θα 

παραδίδονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Αυτό δεν θα ερμηνευτεί ότι απαλλάσσει τον προμηθευτή από την όλη ευθύνη για τα 
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πιστοποιηθέντα είδη καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς της προμήθειας, ούτε 

σαν παραίτηση της Αναθέτουσας αρχής από το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προμηθευτή 

να εκπληρώσει όλους τους όρους της συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Προθεσμία εκτέλεσης - Υπέρβαση προθεσμίας 

Η εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε τμηματική ή ολική, ανάλογα με τις ανάγκες των 

υπηρεσιών και ύστερα από παραγγελία, από την υπογραφή της σύμβασης. Από της 

υπογραφής της συμβάσεως ο χρόνος παράδοσης προμήθειας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες. Εάν καθυστερήσει η παράδοση λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή, 

κηρύσσεται έκπτωτος , μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και έκδοση 

σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

Ο Προμηθευτής πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προσφερόμενα είδη πρέπει να 

είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος εγγυήσεως 

Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

παραλαβής αυτού. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα διάρκειας της 

σύμβασης και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα ή την ελαττωματική κατασκευή των υλικών 

πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία της ειδοποιήσεώς του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το 

ελαττωματικό είδος μέσα στην προθεσμία αυτή, θα καταβάλλει στο Δήμο για ποινική ρήτρα 

ποσό ίσο με την αξία της τρέχουσας τιμής του ελαττωματικού υλικού στην ελεύθερη αγορά, 

η ποινική αυτή ρήτρα θα παρακρατείται από το τελικό λογαριασμό του από το ταμείο του 

Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

Κάθε προμήθεια στις λεπτομέρειές της, θα εκτελείται βάσει της αντίστοιχης στο τιμολόγιο 

περιγραφής, που αφορά το σχετικό άρθρο προμήθειας καθώς επίσης και της τεχνικής 

εκθέσεως της μελέτης. Κάθε ζημιά κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επανορθώνεται με 

δαπάνες του προμηθευτή. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εφ΄ όσον ο 

προμηθευτής ειδοποιηθεί εγκαίρως γι΄αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη 

τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Κρατήσεις 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται 

στην προσφερόμενη τιμή. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι το τέλος της 

παραλαβής των ειδών. 

 
 

Ο Συντάξας Προϊστάμενος     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  ΤΟΑ 
 
Μπογοσιάν Θεόφιλος                                      Χατζηγαβριήλ Ελευθερία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Προμήθεια Τροφής αδέσποτων σκύλων 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ    οικ. έτους 2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ        Προϋπολογισμός: 6075,38 € (με το ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                               CPV : 15700000-5 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Κ.Α. : 

 ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ      

ΕΥΡΩ 

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤ. ≥23% 
410  11,95 4899,5 

    

Φ.Π.Α. 24 %   1175,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6075,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας Προϊστάμενος     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  ΤΟΑ 
 

 

Μπογοσιάν Θεόφιλος                                      Χατζηγαβριήλ Ελευθερία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Προμήθεια Τροφής αδέσποτων σκύλων  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ    οικ. έτους 2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ        Προϋπολογισμός: 6075,38 € (με το ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                               CPV : 15700000-5 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Κ.Α. : 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ      

ΕΥΡΩ 

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤ. ≥23% 
410    

    

Φ.Π.Α. 24 %    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(Σφραγίδα/υπογραφή) 




