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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
                                                     «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα»                         

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα»                         
συνολικού προϋπολογισμού 9.994.40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 
1/2021 με αρ. πρωτ. 7711/12-05-2021  Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας 
και Προαγωγής Υγείας του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε:
α) τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της μελέτης)
β) οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα) 
για τα ανωτέρω μέχρι και την 18/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στο τμήμα 
προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο 
Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr .(Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των ανωτέρω.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο 
των υπό προμήθεια ειδών.
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψη.  
 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 
συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αρ. Μελέτης   1   / 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ. πρωτ. 7711/12-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
«Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.060,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%  :  1.934,40€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :   9.994,40€

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα 
καταθέσουν οικονομική προσφορά  για το σύνολο των ειδών της προμήθειας,  με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.

ΚΑ: 15-6682.0001 “ Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ”
CPV: 15712000-2 ΞΗΡΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης:   1 /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   9.994,40   € (με ΦΠΑ)
Κ.Α  : 15-6682.0001 

          
                                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75, περ. Ι΄γ10 του ν.4235/2014 που αφορά στα διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν 
και στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων και προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος 
Περάματος στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ανωτέρω νόμο απαιτείται η προμήθεια 
ζωοτροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου 
Περάματος.
Η ανάθεση της προμήθειας θα περιλαμβάνει ξηρά τροφή συντήρησης σκύλων, ξηρά τροφή για κουτάβια, 
ξηρά τροφή για ενήλικες γάτες και ξηρά τροφή για στειρωμένους γάτους.
Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν  
απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.
Η δαπάνη για τη προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα, θα βαρύνει τον Κ.Α.:15-66682.0001 
«Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα»  οικονομικού έτους 2021  με το ποσό των 9.994,40€

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ      

                                                                                               Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης:   1 /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
“ Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ”
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.994,40  € (με ΦΠΑ)
Κ.Α  : 15-6682.0001
                                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς την Προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι  άριστης ποιότητας  και να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Δημητριακά , κρέας και ζωικά προϊόντα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, 
μεταλλικά στοιχεία
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεΐνες min 25%, λίπος min 12%, ινώδεις ουσίες max 4,5%, τέφρα max 8%, 
υγρασία max 8%.
Να περιέχει πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Δημητριακά , κρέας και ζωικά προϊόντα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, 
μεταλλικά στοιχεία
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεΐνες min 30%, λίπος min 12%, ινώδεις ουσίες max 4,5%, τέφρα max 9,5%, 
υγρασία max 9%.
Να περιέχει πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Δημητριακά , κρέας και ζωικά προϊόντα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, 
μεταλλικά στοιχεία
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεΐνες min 30%, λίπος min 10%, ινώδεις ουσίες max 4%, τέφρα max 8%, υγρασία 
max 9%.
Να περιέχει πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΓΑΤΟΥΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχθυάλευρο, δημητριακά , κρέας και ζωικά προϊόντα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής 
προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεΐνες min 32%, λίπος min 10%, ινώδεις ουσίες max 4%, τέφρα max 7%, υγρασία 
max 9%.
Να περιέχει πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
Ο προμηθευτής θα πρέπει:

 να διαθέτει ISO 22000 ή ισοδύναμό του που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης  (ΕΣΥΔ) με πεδίο εφαρμογής , παραγωγή ή εμπορία ζωοτροφών  καθώς 
και ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής , παραγωγή, εμπορία και διακίνηση 
ζωοτροφών.

 να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 130 του ν. 4412/2016.

Η παράδοση των ειδών προς τον Δήμο Περάματος  θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις τμηματικά μέσα στο έτος 
2021, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης:   1 /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.994,40 € (με ΦΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 Κ.Α  : 15-6682.0001
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                    “ Προμήθεια τροφών για τα    
                                                                                               αδέσποτα ”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών προέκυψαν ύστερα από έρευνα αγοράς που έγινε 
από το τμήμα που συνέταξε τη μελέτη.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΦΠΑ 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ 
(συσκευασία των 20 
κιλών)

360 11,20 4.032,00 967,68 4.999,68

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΚΟΥΤΑΒΙΑ(συσκευασία 
των 20 κιλών)

55 14,60 803,00 192,72 995,72

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΓΑΤΕΣ(συσκευασία των 
20 κιλών)

165 14,60 2.409,00 578,16 2.987,16

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΓΑΤΟΥΣ 
(συσκευασία των 20 
κιλών)

34 24,00 816,00 195,84 1.011,08

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.060,00
ΦΠΑ 24% 1.934,40

 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.994,40
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. μελέτης:   1 /2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

“ Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   9.994,40 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α  : 15-6682.0001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Αντικείμενο προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου 
μας και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.   
ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ισχύουσες διατάξεις.
 Το άρθρο209 του Ν. 3463/2006
 Η παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 Το άρθρο 58 του Ν.3852/10
 Ο Ν.4412/2016 
 Οι διατάξεις του Ν.4555/2018(Α΄133) 
 Το άρθρο 75 περ. Ι γ10 του ν.3463/06
  Το άρθρο 94 περ. 28  παρ. 2 του ν. 3852/10
  Το ν.4039/2012 καθώς και το ν.4235/2014 που αφορά στα διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της  ενωσιακής  και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν και στους τομείς 
της υγείας και προστασίας ζώων.

 Οι διατάξεις του ν.4605/01.04.2019 ( ΦΕΚ 52/01,04,19 τεύχος Α΄).
ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία:
Α) Σύμβαση
Β)Τεχνική  Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο

Προσφορές
Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν σταθερές  καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση 
Ο ανάδοχος μετά από τη σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 
ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο

Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν της λήξης της σύμβασης 
διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει η δυνατότητα 
παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 κατά 6 μήνες.
ΑΡΘΡΟ 7ο





Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά παράδοση των προς προμήθεια ειδών  μετά την σύνταξη και 
υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την προσκόμιση και 
την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Δήμο Περάματος.
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση ή ειδικότερα 
εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής  προθεσμίας της παρεχόμενης προμήθειας , 
ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί  προς  τις υποχρεώσεις αυτές μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να 
σταλεί στον ανάδοχο καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα 
στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση , μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πλημμελής παράδοση υλικών
 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας και 
προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος επιφυλάσσεται για 
κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα 
υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί .
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον Δήμο. 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται  κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατον να προβλεφθεί 
έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της εκτέλεσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα , πυρκαγιά που οφείλεται 
σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι , πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας , ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                Προς: Τμήμα Προμηθειών 
 για  την προμήθεια “ Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ”

      
                                                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.994,40€ (με ΦΠΑ)

                                                                                 Κ.Α  : 15-6682.0001

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
    (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΦΠΑ 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ 
(συσκευασία των 20 
κιλών)

360

    
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΚΟΥΤΑΒΙΑ(συσκευασία 
των 20 κιλών)

55    

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΓΑΤΕΣ(συσκευασία των 
20 κιλών)

165    

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΓΑΤΟΥΣ 
(συσκευασία των 20 
κιλών)

34    

 ΣΥΝΟΛΟ  
 ΦΠΑ 24%  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2021 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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