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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   07-12-2017 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 40938 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 3606 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση  για την προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
CPV- 15700000-5  «ζωοτροφές». 
Αρ. πρωτογενούς αιτήµατος: 17REQ001951731 
Αρ. έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος : 17REQ001960486 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής 

Επιτροπής 
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 άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 
6. Την υπ’ αριθ. 239/05.09.2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά   την   

έγκριση αναγκαιότητας  για προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

7. Την υπ’αριθ 237/12.09.2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η  διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α  15.6699.0001 µε τίτλο «Προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα» προϋπολογισµού 
2017. 

8. Την υπ’ αριθ. 7/2017 µελέτη του τµήµατος προµηθειών   
9. Τις αριθ. Πρωτ. 35386/31.10.2017 & 37155/13.11.2017 προσκλήσεις του ∆ηµάρχου 

προς όλους  τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.  
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38288/21.11.2017 υποβληθείσα   προσφορά της επιχείρησης  

«∆ενδρινόυ Ελευθερία και Σια Ο.Ε.» και την υπ’ αριθ. 38251/21.11.2017 υποβληθείσα 
προσφορά της επιχείρησης «Ζωοτροφές Καρδίτσας Α.Ε.»  µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά συµµετοχής.  

11. Την αριθ.πρωτ 38708 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την επιχείρηση «Ζωοτροφές 
Καρδίτσας Α.Ε.» , περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς η 
προσφορά της ήταν η χαµηλότερή. 

12. Τα υπ’αριθ. πρωτ. 40104/1.12.2017   υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
επιχείρησης «Ζωοτροφές Καρδίτσας Α.Ε.». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας τροφών για τα αδέσποτα ζώα του ∆ήµου 
∆ιονύσου, εκτιµώµενης αξίας 5.000,00€  συµπ/νου ΦΠΑ µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουµε υπ’ αριθ. 7/2017 µελέτη του τµήµατος προµηθειών . 
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Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας τροφών για τα αδέσποτα ζώα του ∆ήµου 
∆ιονύσου,   όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 7/2017 µελέτη, στην επιχείρηση « Ζωοτροφές 
Καρδίτσας Α.Ε.»  ,  ΑΦΜ 998120276, ∆.Ο.Υ Καρδίτσας µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: 3ο χιλ. 
Καρδίτσας - Φαναρίου , Τ.Κ.:43100, Πόλη: Καρδίτσα, τηλ.: 24410 75600, , και µέχρι το ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα και δεκαεννιά λεπτών (4.750,19€), συµπ/νου 
Φ.Π.Α.24% 

 
Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή/µονάδας Σύνολο 

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

Τεµ. 70 14,40€ 1.008,00€ 

Ξηρά τροφή για κουτάβια 
σε κροκέτες (συσκευασία 

20kg) 

Τεµ. 70 19,90€ 1.393,00€ 

Ξηρά τροφή για γάτες σε 
κροκέτες (συσκευασία 

20kg) 

Τεµ. 40 16,90€ 676,00€ 

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

 

Τεµ. 49 9,80€ 480,20€ 

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

 

Τεµ. 40 6,84€ 273,60€ 

   Σύνολο 3.830,80€ 

   ΦΠΑ 24% 919,39€ 

   Συνολική ∆απάνη 4.750,19€ 

 

∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6699.0001 µε τίτλο «Προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα 
ζώα» 
Ε. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στην κεντρική αποθήκη του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα µήνες ή µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης  .  
ΣΤ. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

               
 

  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. Τµ. Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων      
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