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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για “Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 4715/41723/03-12-2018(ΑΔΑ:ΨΒ5ΒΩ93-ΠΙ0) Απόφαση  του  Δημάρχου  Διονύσου  με

την οποία εγκρίθηκε η 1/2018 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
και Αδειοδοτήσεων και η διενέργεια της «Προμήθειας Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου
Διονύσου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
681/13-11-2018(ΑΔΑ:7ΥΕΕΩ93-ΘΧ8) Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης στον   Κ.Α
15.6699.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  τροφών  για  τα  αδέσποτα  ζώα» ποσού
5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

8) Την υπ’ αριθ.  41979/4-12-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’ αρ. 42963/11-12-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “B  OBOS   ΑΕΒΕ”   ,
ποσού 3.840,28€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

10) Την υπ’  αρ.  43124/11-12-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  “Ζωοτροφές
Καρδίτσας Α.Ε.” , ποσού 4.569,70€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11) Το  υπ'  αριθ 18REQ003974908    πρωτογενές  αίτημα  με  CPV:15700000-5,  με  τίτλο
«Ζωοτροφές»

12) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την “Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα”
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών, στην εταιρία  “  B  OBOS    ΑΕΒΕ  ”  ,  ΑΦΜ  999385682, Δ.Ο.Υ  Αλεξανδρούπολης με
στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  8ο  χλμ  ε.ο.  Αλεξανδρούπολης-Φερρών,  Τ.Κ.:68100,  τηλ.:
2551051388, έναντι του ποσού των  τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτών (  3  .  840  ,  28  €  )  , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 
Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να προμηθευτεί  ζωοτροφές για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου
ανάλογα με το είδος, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για
την διαχείριση των ζώων αστικού περιβάλλοντός, βάσει των διατάξεων των Ν. 4039/2012 και 4235/2014

Οι τροφές θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, αποτελούν

ΑΔΑ: ΨΦΗΑΩ93-ΠΑΜ



αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης και έχουν ως εξής :

1. Ξηρά τροφή για ενήλικες σκύλους σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 22% και λίπη
όχι άνω του 10%

2. Ξηρά τροφή για κουτάβια σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 28% και λίπη όχι
πάνω των 14%

3. Ξηρά τροφή για γάτες σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 28% και λίπη όχι πάνω
των 10%

4. Πλήρες υποκατάστατο μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα κουταβάκια (συσκευασία 600gr)
5. Πλήρες υποκατάστατο μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα γατάκια (συσκευασία 250gr)

Η τροφή θα πρέπει να παρασκευάζεται έτσι ώστε να έχει σταθερή σύνθεση, δηλαδή οι πρώτες ύλες να μη
διαφέρουν από παρτίδα σε παρτίδα. Δεν θα πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα ή να υπάρχουν αλλοιώσεις
στη σύσταση τους.

Οι ξηρές τροφές πρέπει να περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, εγκεκριμένες από την Ε.Ε. , απαραίτητες για
να αποτρέπουν την οξείδωση των λιπαρών ουσιών.

Η τροφή πρέπει  να είναι  υψηλής πυκνότητας  και  υψηλής ενεργειακής πυκνότητας,  με αποτέλεσμα οι
ανάγκες  των  ζώων  να  καλύπτονται  με  μικρότερη  ποσότητα  τροφής,  όπου  οδηγεί  σε  μειωμένο  όγκο
κοπράνων.

Αποφυγή κατά το δυνατό, τροφών με άλευρα ζωικής προέλευσης.

Οι συσκευασίες πρέπει να είναι σφραγισμένες χωρίς φθορές στο περίβλημά τους και να αναγράφεται καθα-
ρά η ημερομηνία λήξης τους, η οποία δεν θα πρέπει να είναι νωρίτερα των έξη μηνών από την ημερομηνία
παράδοσής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή/μονάδας Σύνολο

Ξηρά  τροφή  για  ενήλικες  σκύλους  σε
κροκέτες (συσκευασία 20kg)

Τεμ. 171 12,00€ 2.052,00€

Ξηρά τροφή για κουτάβια σε κροκέτες
(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 24 28,00€ 432,00€

Ξηρά  τροφή  για  γάτες  σε  κροκέτες
(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 24 14,50€ 348,00€

Πλήρες  υποκατάστατο  μητρικού
γάλακτος για τα νεογέννητα κουταβάκια
(συσκευασία 600 gr)

Τεμ. 20 8,00€ 160,00€

Πλήρες  υποκατάστατο  μητρικού
γάλακτος  για  τα  νεογέννητα  γατάκια
(συσκευασία 250gr)

Τεμ. 21 5,00€ 105,00€

Σύνολο 3.097,00€

ΦΠΑ 24% 743,28€

Συνολική 
Δαπάνη

3.840,28€

Ολογράφως: τρεις χιλιάδες ευρώ οκτακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

Ο προϋπολογισμός, θεωρείται ενδεικτικός ως προς τα είδη και τις ποσότητες που περιλαμβάνει και δεν
αποκλείεται η περίπτωση να απαιτηθεί η προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων σε κάποιο είδος ή κάποιων άλλων
παρεμφερών με αυτά ειδών που αναφέρονται στις τεχνικές  προδιαγραφές τις μελέτης, καθώς κατά την
μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ο Δήμος έχει  κληθεί να
αντιμετωπίσει ποικίλα  περιστατικά

ΑΔΑ: ΨΦΗΑΩ93-ΠΑΜ



Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών εντολών πληρωμής.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται για 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του πο-
σού της σύμβασης.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  παράδοσή των ειδών θα γίνεται τμηματικά στην κεντρική αποθήκη του Δήμου 

Διονύσου και πάντα με προηγούμενη έγγραφη παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα εντός
δύο (2) ημερών. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, η κατάλληλη μεταφορά και 
παράδοση βαρύνουν τον προμηθευτή , ο οποίος θα τα μεταφέρει με δικό του 
μεταφορικό μέσο . 

 Σε περίπτωση που η ποιότητα δε θα είναι η ζητούμενη ή οι τροφές δεν ακολουθούν τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα επιστρέφονται στον προμηθευτή και θα αντικαθί-
στανται αμέσως εκ νέου χωρίς καμία αποζημίωση.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων

ΑΔΑ: ΨΦΗΑΩ93-ΠΑΜ
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