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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» , προϋπολογισμού 3.304,60Ευρώ (συμπερ/νου του 
Φ.Π.Α. ) 
Για την εύρυθμη λειτουργία του  Προγράμματος Διαχείρισης  Αδέσποτων Ζώων του 
Δήμου Πεντέλης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/12 και Ν.4235/14. , 
προκειμένου  για την ευζωία τους, και την ειρηνική τους συνύπαρξη με τον 
άνθρωπο, σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο του δήμου μας   θεωρείται  
απαραίτητη η προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με 
CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 15700000-5, με τίτλο <<Ζωοτροφές>>  
 

Η διαδικασία ανάθεσης  και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
 

α) Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

β) Του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
γ) Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45Α΄): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις.  
δ) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α΄/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.  

ε) Του Π.Δ. 80/2016 :Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες.  
στ) Του Ν. 3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013 

άρθρο 22. (πράξη 5992/2015 και 6175/2015 vi τμήμα). 
ζ) Του Ν.4412/16 ΦΕΚ Α' 147 08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών». 



 

 

η)Των οδηγιών προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 
Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκ δοθείσες αποφάσεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας , 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

          θ) Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή . 
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.304,60 €  
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  

 
Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021 η παρακάτω πίστωση: 
 

Κωδικός Τίτλος Πίστωση 
15-6632.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

3.304,60€ 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων τριακόσια τέσσερα και εξήντα ευρώ (3.304,60€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  και αφορά προμήθεια τροφών  για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πεντέλης. 
 

Μελίσσια 23/03/2021 
 

                                                                                                                      Θεωρήθηκε 
                                                                   
      Η Συντάξασα                          Η Προϊσταμένη Δ/νσης   
                    
                                                      

 
 
Ναυπλιώτη Ιωάννα                                                             Κουλάκου Παναγιώτα 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                 
                  
                 

 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
 
 
 

 
 
 
 Α. Μ. : 14/2021 
 Προϋπολογισμός: 3.304,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                        

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ    
(σε ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ Α  
CPV 15700000-5  :Ζωοτροφές 

 

Ξηρή τροφή 
ενήλικων γατιών 
(συσκευασία 20 

κιλών) 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  

ΠΡΩΤΕΙΝΗ> 27% 
ΛΙΠΑΡΑ< 9% 
(Δημητριακά, 

κρέας και ζωικά 
υποπροϊόντα, 

ψάρι και 
υποπροϊόντα 

ψαριού, 
προϊόντα 
φυτικής 

προέλευσης, 
έλαια και λίπη, 

μεταλλικές 
ουσίες, 

ζυμομύκητες) 
 

     20,5       80  1640,00 

Ξηρή τροφή 
ενήλικων σκυλιών 

ENERGY 

    20,5 
 

50 1025,00 



 

 

(συσκευασία 20 
κιλών)            

Συστατικά :  
Πρωτεΐνη>29%, 

λίπος<17% 
(Δημητριακά, 

κρέας και 
παράγωγα αυτού, 

έλαια και λίπη, 
παράγωγα 

φυτικής 
προέλευσης, 
μεταλλικές 

ουσίες)  
 

  ΣΥΝΟΛΟ      2.665,00 

  ΦΠΑ24%         639,60 

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

     3.304,60 

 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε και μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται 
στο ποσό των 3.304,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 

Μελίσσια 23 /03/2021 
 

 
 
     Η Συντάξασα            Η Προϊσταμένη Δ/νσης                                                            
 
 
Ναυπλιώτη Ιωάννα    Κουλάκου Παναγιώτα                              
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της υπηρεσίας :  
Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
β) Του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
γ). Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45Α΄): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις.  
δ). Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α΄/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.  

ε) Του Π.Δ. 80/2016 :Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες.  
στ) Του Ν. 3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013 

άρθρο 22. (πράξη 5992/2015 και 6175/2015 vi τμήμα). 
ζ) Του Ν.4412/16 ΦΕΚ Α' 147 08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3ο:Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Τεχνική Έκθεση Υπηρεσίας 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



 

 

3. Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Οικονομική προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.  
ΑΡΘΡΟ 5ο:    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  
Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 
(εντός της συμβατικής προθεσμίας) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας . Η 
παράδοση θα γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την παραγγελία 
(τηλεφωνική ή γραπτή) και σύμφωνα με το Άρθρο 208 και 209 του Ν. 4412/2016.   
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  
ΑΡΘΡΟ 6ο:   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του 
αντίστοιχου φορέα που συγκροτείται σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 5 του 
Ν.4412/2016  
Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των προς 
προμήθεια ειδών, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 
ΑΡΘΡΟ 7ο :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε 
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή 
τεχνικά στοιχεία.  
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερόμενων 
υλικών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 
ΑΡΘΡΟ 8ο :ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΄Η ΜΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ  
Υλικά που απορρίπτονται, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων , Προδιαγραφές κ.λπ., πρέπει να απομακρύνονται μέσα σε 24 ώρες 
από τη σχετική εντολή .  
ΑΡΘΡΟ 9ο :ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή 
οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνει αποκλειστικά 
τον ίδιο.  
Εάν η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει ή να 
την βελτιώσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για την πιστή 
τήρηση και εφαρμογή των όρων της μελέτης. Επίσης τα απαιτούμενα για την 
υλοποίηση των προμηθειών μέσα, όπως υλικά, μηχανήματα, προσωπικό, 
μεταφορικά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
ΑΡΘΡΟ 10ο :ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή θα είναι σταθερές και 
αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα της προμήθειας.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :Ανωτέρα βία  



 

 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου , θεομηνία, 
πανδημία κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
ανάδοχος 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. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
ΑΡΘΡΟ 12ο :Τρόπος Πληρωμής -Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Πληρωμή του 
Αναδόχου 
Οι πληρωμές θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την παραλαβή των προμηθειών από την 
αρμόδια επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα 
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την κατάθεση πλήρους φακέλου 
δικαιολογητικών. 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Διάρκεια Σύμβασης  
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου . Θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις  του Ν 4412/2016.  
Άρθρο 14ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου.  
Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 16ο : Γενικές Διατάξεις 
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, με ανάλογη 
εφαρμογή τους. 
 

Μελίσσια 23/03/2021 
 

                                                                                                                 Θεωρήθηκε 
                                                                   
      Η Συντάξασα                           Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
                   
                                                      
 
Ναυπλιώτη Ιωάννα                                                                         Κουλάκου Παναγιώτα 
  
 
 
 
 
 



 

 

                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                 
                  
                 

 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 
 
 
 Α. Μ. : 14/2021 
 Προϋπολογισμός: 3.304,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 

                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
.......................................................................(ολογράφως) ..............(αριθμητικώς)  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ    
(σε ευρώ) 

Ξηρή τροφή ενήλικων γατιών 
(συσκευασία 20 κιλών) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  
ΠΡΩΤΕΙΝΗ> 27% ΛΙΠΑΡΑ< 9% 
(Δημητριακά, κρέας και ζωικά 

υποπροϊόντα, ψάρι και 
υποπροϊόντα ψαριού, προϊόντα 
φυτικής προέλευσης, έλαια και 

λίπη, μεταλλικές ουσίες, 
ζυμομύκητες) 

 

   

Ξηρή τροφή ενήλικων σκυλιών 
ENERGY 

(συσκευασία 20 κιλών)            
Συστατικά :  

Πρωτεΐνη>29%, λίπος<17% 
(Δημητριακά, κρέας και παράγωγα 
αυτού, έλαια και λίπη, παράγωγα 
φυτικής προέλευσης, μεταλλικές 

ουσίες)  
 

   

  ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ24%  

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
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