
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ, ΤΜΗΜΑ Α – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΤΜΗΜΑ Β – 

ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» προϋπολογισμού 33.512,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 25/2022 μελέτης του 

τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  

αποστείλετε πρωτοκολλημένη και σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας με υπογραφή και 

σφραγίδα της εταιρείας μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 

ΖΩΑ, ΤΜΗΜΑ………», έως και τη Παρασκευή 15/04/2022 και ώρα 15:00.

(Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της μελέτης)

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 

1. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου).

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: 

 Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). 

 ότι συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης και ότι τα είδη που θα 

προμηθεύσει συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. Για την 

απόδειξη συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και εφόσον τους ζητηθεί από 

την αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών υπηρεσία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού δείγμα του προϊόντος που προσφέρουν τόσο για τα είδη του 

Τμήματος Α όσο και για τα είδη του Τμήματος Β εντός πέντε ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή 

τους.  Τα δείγματα για την ομάδα Α θα παραδοθούν σε πλήρη σφραγισμένη συσκευασία. Εάν στη 

συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφονται τα ποσοστά κατά βάρος των πρώτων υλών και δεν 

μπορεί να τεκμηριωθεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης, ο υποψήφιος ανάδοχος 
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θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού χημική ανάλυση του προϊόντος από 

διαπιστευμένο εργαστήριο ή βεβαίωση του παραγωγού της ζωοτροφής ότι πληρείται η σχετική 

προδιαγραφή.

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

Β. Φορολογική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

Δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 

εκπροσώπου

              Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τηλ: 2106895824                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ

και με εντολή αυτού
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΛΕΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: 
1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ          





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
CPV: 15700000-5, 39300000-5
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                                                            ΜΕΛΕΤΗ    25 /  2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.512,74€  ΜΕ Φ.Π.Α.
           

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Τεχνική Έκθεση

2 Τεχνικές Προδιαγραφές

3 Τιμολόγιο Μελέτης

4 Συγγραφή Υποχρεώσεων

5 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

6 Έντυπο Προσφοράς

   ΜΑΡΤΙΟΣ  2022
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών 
(περιλαίμιων, αντιπαρασιτικών κολάρων, παγίδων κλπ.) για τη διατροφή και ευζωία των αδέσποτων 
ζώων του Δήμου Χαλανδρίου. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία των προγράμματος περίθαλψης – διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, όπως 
ορίζει o N. 4830/21. 

Λόγω αυξημένων αναγκών η υπ. αρ. πρωτ. 11341/09-04-21 σύμβαση που είχε συνάψει ο 
Δήμος με αντικείμενο την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα ολοκληρώθηκε νωρίτερα 
από την αναμενόμενη λήξη καθώς εξαντλήθηκε το οικονομικό της αντικείμενο (η τελευταία 
παραγγελία παρελήφθη στις 14/12/2021). Επειδή όμως ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου 
Ν. 4830/21 να παρέχει τροφή στα επανεντασσόμενα αδέσποτα ζώα θα πρέπει άμεσα να συναφθεί 
νέα σύμβαση για την προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα. 

Οι προς προμήθεια τροφές και υλικό θα διατεθούν με τη συνδρομή του τοπικού φιλοζωικού 
συλλόγου,  με τον οποίο έχει ο Δήμος μνημόνιο συνεργασίας.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις 33.512,74€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.28 του προϋπολογισμού του 
Δήμου ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Α Ζωοτροφές 31.806,00€
B Ποικίλος εξοπλισμός 1.706,74€

ΣΥΝΟΛΟ 33.512,74€

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και για τα δύο τμήματα 
της μελέτης:

ΤΜΗΜΑ A: 
Ζωοτροφές με CPV15713000-9 
ΤΜΗΜΑ B: 
 Ποικίλος εξοπλισμός με CPV 39300000-5 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        31  . 03 .  22                                                             
            
                                                                                                                              ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ζωοτροφές πρέπει να παρασκευάζονται, να αποθηκεύονται και να διακινούνται σύμφωνα με την 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία και να έχουν 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 συσκευασίες των ζωοτροφών πρέπει να είναι σφραγισμένες χωρίς σκισίματα και φθορές στο 
περίβλημα τους και να αναγράφουν με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα όλες τις 
ενδείξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009.

Οι κροκέτες δεν πρέπει να περιέχουν χρωστικές.

ΑΡΘΡΟ A1: Κροκέτες συντήρησης για ενήλικους σκύλους με πρωτεΐνες όχι κάτω του 23% και λίπη 
όχι άνω του 10% (Περιεκτικότητα σε κρέας όχι κάτω του 25%)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:    Ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά /κιλό    ( 1,38  ευρώ/κιλό )     

ΑΡΘΡΟ Α2:  Κροκέτες για κουτάβια με πρωτεΐνες όχι κάτω των 28% και λιπαρά όχι πάνω από 16% 
(περιεκτικότητα σε κρέας όχι κάτω από 32%)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  Ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά/ κιλό  ( 1,68 ευρώ/κιλό ) 

ΑΡΘΡΟ Α3: Kονσέρβες για σκύλους από 1230 γρ. και άνω. 
Αφορά την προμήθεια κονσέρβας για σκύλους
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 € ) το τεμάχιο

ΑΡΘΡΟ Α4  Κροκέτες για γάτες με πρωτεΐνες όχι κάτω από 28% (περιεκτικότητα σε κρέας όχι κάτω 
του 24%) και λίπη όχι πάνω από 11%
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  :   Ένα ευρώ και εξήντα  λεπτά /κιλό    (  1,60  ευρώ/κιλό )                            

ΑΡΘΡΟ Α5: Κροκέτες για στειρωμένες γάτες με πρωτεΐνες όχι κάτω από 28% (περιεκτικότητα σε 
κρέας όχι κάτω από 26%) και λίπη όχι πάνω από 11%  
Οι τροφές θα είναι μονόχρωμες χωρίς χρωστικές.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  :   Ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά /κιλό    (  1,68 ευρώ/κιλό ) 

ΑΡΘΡΟ Α6: Κονσέρβες για γάτες  από 400 gr  και άνω
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  εβδομήντα λεπτά ( 0,70 € ) το τεμάχιο

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





ΑΡΘΡΟ Β1: Αντιπαρασιτικά κολάρα για μεγάλους σκύλους
Αφορά την προμήθεια για μεγάλους σκύλους κτηνιατρικού κολάρου που διώχνει τα εξωπαράσιτα. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Επτά ευρώ ( 7,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β2: Αντιπαρασιτικά κολάρα για μικρούς σκύλους
Αφορά την προμήθεια για μικρούς σκύλους κτηνιατρικού κολάρου που διώχνει τα εξωπαράσιτα. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Πέντε  Ευρώ και ογδόντα λεπτά  ( 5,80 € )

ΑΡΘΡΟ Β3: Ειδική σήμανση με  περιλαίμιο 
Αφορά την προμήθεια  χοντρού υφασμάτινου, περιλαίμιου χρώματος, μπλε για τους αρσενικούς 
σκύλους και κόκκινου για τους θηλυκούς. Με αγκράφα και κρίκο. Τα περιλαίμια προορίζονται για 
μεσαία και μεγάλα ζώα.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  Α)Τέσσερα  Ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) για τα μεσαία 
                                 Β) Πέντε  ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50 €) για τα μεγάλα

ΑΡΘΡΟ Β4 : Μεγάλο κλουβί συρμάτινο 
Αφορά την προμήθεια μεγάλου συρμάτινου κλουβιού με διαστάσεις περίπου 120 x 75 x 80 cm για 
τη μεταφορά μεγαλόσωμων ζώων.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εξήντα επτά Ευρώ ( 67,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β5 :  Κλουβί συρμάτινο γάτας διαστάσεων περίπου 91 cm x 60 cm x 66 cm
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Σαράντα επτά ευρώ ( 47,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β6 : Παγίδα για τη σύλληψη σκύλου μικρού μεγέθους   
Παγίδα για σύλληψη μικρού σκύλου διαστάσεων περίπου 104x26x26cm.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εκατόν  τριάντα ευρώ (130,00 €)

ΑΡΘΡΟ Β7: Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου διαστάσεων περίπου 80 cm x 30 cm x 32 cm
Αφορά την προμήθεια μεταλλικής παγίδας για τη σύλληψη και τη μεταφορά ζώων μικρού μεγέθους 
(γάτες κλπ.).  Με ένα ή δύο ανοίγματα για την ασφαλή είσοδο των ζώων χωρίς να τραυματίζονται. 
Με προστατευτικό χερούλι για τη μεταφορά.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Σαράντα ευρώ  ( 48,00 € ) 

ΑΡΘΡΟ Β8: Γάντια προστατευτικά μέχρι τον αγκώνα
Γάντια ενισχυμένης αντοχής για την προστασία από επιθετική συμπεριφορά σκύλων.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εκατόν εξήντα ευρώ  ( 160,00 € ) 

ΑΡΘΡΟ Β9:  Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου με δύο ανοίγματα (ένα στο πάτωμα και ένα 
πλαϊνό) – καλάθι-  διαστάσεις περίπου 46x30x30cm
Αφορά την προμήθεια παγίδας ανθεκτικής κατασκευής για την ασφαλή σύλληψη μικρόσωμων ζώων 
με δύο εισόδους, μια στο πάτωμα και μια πλαϊνή. Με προστατευτικό χερούλι για τη μεταφορά.





ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εκατόν πενήντα  ευρώ  (150,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β10: Απόχη σύλληψης μικρόσωμων ζώων
Μέσο για την σύλληψη και την αντιμετώπιση γάτας που είναι εγκλωβισμένη ή βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Με ανθεκτικό δίχτυ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: πενήντα επτά ευρώ (57,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β11: Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων περίπου 60Χ30Χ37cm
Κλουβί από σκληρό πλαστικό για μεταφορά μικρόσωμου ζώου με χειρολαβή.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: είκοσι ευρώ  ( 20,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β12: Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων περίπου 45x25x27cm 
Κλουβί από σκληρό πλαστικό για μεταφορά μικρόσωμου ζώου με χειρολαβή.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Δέκα τέσσερα ευρώ  (14,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β13: Συσκευή ανάγνωσης μικροτσίπ ζώων
Συσκευή ανάγνωσης (scanner) τεχνολογίας HDX ή FDX-B συμβατή με τα πρότυπα ISO 11784/11785, 
μικρού μεγέθους. Θα διαθέτει σήμανση CE, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου που μπορεί να 
φορτιστεί μέσω καλωδίου USB από υπολογιστή. Με μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Απόσταση 
ανάγνωσης τουλάχιστον 12cm. Εσωτερική μνήμη που να αποθηκεύει τουλάχιστον 800 διαφορετικές 
μετρήσεις.
Θα περιλαμβάνεται καλώδιο usb, φορτιστής 220V, φορτιστής οχήματος.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εβδομήντα πέντε ευρώ  (75,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β14: Βρόγχος σύλληψης σκύλου
Εργαλείο σύλληψης σκύλων περίπου 150cm από αλουμίνιο με πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο σχοινί 
με λαβίδα σταθεροποίησης βρόγχου και μηχανισμό άμεσης απελευθέρωσης του ζώου.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Διακόσια τριάντα  Ευρώ  (230,00 € )

ΑΡΘΡΟ Β15: Φίμωτρο μικρόσωμων σκύλων
Πλαστικό φίμωτρο για μικρόσωμους σκύλους.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6,80€ ) 

ΑΡΘΡΟ Β16: Φίμωτρο σκύλων μεσαίου μεγέθους
Πλαστικό φίμωτρο για σκύλους μεσαίου μεγέθους.





ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά  (7,90 € ) 

ΑΡΘΡΟ Β17: Φίμωτρο μεγαλόσωμων σκύλων
Πλαστικό φίμωτρο για μεγαλόσωμους σκύλους.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Δεκα ευρώ  (10,00 € )

Στις   παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
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                                                                                                                              ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
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ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

    
   
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο μελέτης
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών (περιλαίμιων, 
αντιπαρασιτικών κολάρων, παγίδων κλπ.), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη 
λειτουργία του προγράμματος περίθαλψης – διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Χαλανδρίου.

Άρθρο 2
Ισχύουσες  διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2) Του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

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

4) Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική     
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα  Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.

5) Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

6) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012): Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

7) Του Ν.4235/2014(ΦΕΚ 32/11-2-14) :  Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην   
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





Άρθρο 3
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Οικονομική Προσφορά αναδόχου
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ) Τιμολόγιο – Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις 33.512,74€ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.28 του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

A Ζωοτροφές 31.806,00€
B Ποικίλος εξοπλισμός 1.706,00€

ΣΥΝΟΛΟ 33.512,74€

Η εκτέλεση προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Υπηρεσία με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει για το Τμήμα Α την κατακύρωση 
της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι και 120% της ποσότητας των ειδών του Τμήματος, 
εφόσον η προσφορά του αναδόχου είναι μικρότερη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, ώστε να 
παραληφθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποσότητα, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν 
θα γίνει υπέρβαση στο συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής   δεν απαιτείται (σύμφωνα με  το Ν. 4412/16 άρθρο 72).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (σύμφωνα με  το Ν. 4412/16 άρθρο 302).

Άρθρο 6
Ποιότητα προϊόντων – Ευθύνες προμηθευτή

Οι ζωοτροφές θα είναι άριστης ποιότητας. Θα παραδίδονται σε συσκευασίες σφραγισμένες, στεγνές 
και καθαρές. Θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

Οι συσκευασίες των ζωοτροφών πρέπει να αναγράφουν με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα 
γράμματα όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και ιδιαιτέρως 
τα κάτωθι:





Τον αριθμό παρτίδας, την καθαρή ποσότητα, τη σύνθεση του προϊόντος, ονομασία ή εταιρική 
επωνυμία και διεύθυνση του παραγωγού της ζωοτροφής ή αριθμό έγκρισης του παραγωγού, τη 
χώρα προέλευσης και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στη συσκευασία τα ποσοστά κατά βάρος των πρώτων υλών 
ζωοτροφών, ο προμηθευτής θα προσκομίζει βεβαίωση του παραγωγού του προϊόντος αναφορικά 
με την ποσοτική σύστασή του.

Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία θα πρέπει ο προμηθευτής να μπορεί να δώσει από 
διαπιστευμένο εργαστήριο πρόσφατες αναλύσεις του προϊόντος χημικές και μικροβιολογικές που 
θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η υπηρεσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης δύναται να προβεί σε 
έλεγχο της σύστασης του προϊόντος σε διαπιστευμένο εργαστήριο προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Σε περίπτωση που η ποιότητα των προϊόντων δεν είναι η ζητούμενη ή οι τροφές δεν 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της μελέτης, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τις απορρίψει. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τα ελαττωματικά προϊόντα εκ νέου με άλλα 
κατάλληλα χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου.  Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωσή του, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την 
κήρυξή του ως έκπτωτου από την προμήθεια.

Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ζωοτροφών και των λοιπών αναλωσίμων θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) 
ημερών στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία κατόπιν τηλεφωνικής ή 
γραπτής ειδοποίησης. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 
Χαλανδρίου, εκτός από τις τροφές για σκύλους, μέρος της οποίας μπορεί να παραδίδεται μετά από 
εντολή της υπηρεσίας στο Κορωπί ή όπου αλλού χρειάζεται, σε χώρο όπου φιλοξενούνται μέσω του 
Συλλόγου Φίλων των Ζώων Χαλανδρίου αδέσποτοι σκύλοι του Δήμου Χαλανδρίου. 

Τα έξοδα συσκευασίας των προϊόντων, κατάλληλης μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους που 
θα υποδειχτούν, βαρύνουν τον προμηθευτή, που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο.

Ο προμηθευτής πρέπει να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στην 
παράδοση και παραλαβή των προϊόντων.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της.       

Άρθρο 8
Παράταση σύμβασης 
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,





γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 9 
Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Δεδομένου ότι ο αριθμός και το είδος (σκύλος, γάτα) των αδέσποτων ζώων που εντοπίζονται  δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, είναι δυνατό οι ανάγκες σίτισης των ζώων να 
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
Επομένως, η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ως προς τις ποσότητες των τροφών χωρίς να 
απαιτηθεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016  και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

Άρθρο 10
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υπό προμήθεια ειδών, θα ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16

Άρθρο 11
Φόροι - τέλη - κρατήσεις- πληρωμή
Η τιμή σε ευρώ που περιλαµβάνεται στην προσφορά του προµηθευτή είναι σταθερή και 
αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που προβλέπονται.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 12
Παραλαβή
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Άρθρο 13
Προσφορές - Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε ένα ή και στις δύο τμήματα των προς 
προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του 
κάθε τμήματος.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι 
συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 25/2022 μελέτης, ότι τα είδη που θα 
προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή καθώς 
και ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 





κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 
4412/16.
Για την απόδειξη συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και εφόσον τους ζητηθεί 
από την αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών υπηρεσία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει 
να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού δείγμα του προϊόντος που προσφέρουν τόσο για τα είδη 
του Τμήματος Α όσο και για τα είδη του Τμήματος Β εντός πέντε ημερών από την έγγραφη 
ενημέρωσή τους.  Τα δείγματα για την ομάδα Α θα παραδοθούν σε πλήρη σφραγισμένη 
συσκευασία. Εάν στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφονται τα ποσοστά κατά βάρος των 
πρώτων υλών και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης, ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού χημική ανάλυση του 
προϊόντος από διαπιστευμένο εργαστήριο ή βεβαίωση του παραγωγού της ζωοτροφής ότι πληρείται 
η σχετική προδιαγραφή.

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        31 . 03 .  22                                                             
            
                                                                                                                              ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α: Ζωοτροφές

ΤΙΜΗ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ)

Α1

Κροκέτες συντήρησης για ενήλικους 
σκύλους με πρωτεΐνες όχι κάτω του 23% 
και λίπη όχι άνω του 10% (περιεκτικότ σε 

κρέας όχι κάτω του 25%) 

Κιλό 7000 1,38 9660,00

Α2

Κροκέτες για κουτάβια με πρωτεΐνες όχι 
κάτω των 28% και λιπαρά όχι πάνω των 
16% (περιεκτικότ σε κρέας όχι κάτω του 

32%)

Κιλό 1000 1,68 1680,00

Α3 Κονσέρβες για σκύλους 1230 γρ. και άνω τεμ. 1400 1,30 1820,00

Α4

Κροκέτες για γάτες με πρωτεΐνες όχι 
κάτω από 28% (περιεκτικότ σε κρέας όχι 

κάτω του 24%) και λίπη όχι πάνω από 
11%

κιλό 4000 1,60
6400,00

Α5

Κροκέτες για στειρωμένες γάτες με 
πρωτεΐνες όχι κάτω από 28% (περιεκτ σε 

κρέας όχι κάτω από 26%)και λίπη όχι 
πάνω από 11%

κιλό 3000 1,68 5040,00

Α6 Κονσέρβες για γάτες τεμ. 1500 0,70 1050,00

    Σύνολο 25.650,00

    ΦΠΑ  24% 6.156,00

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





    Συνολική  
Δαπάνη

31.806,00

ΤΜΗΜΑ Β: Ποικίλος εξοπλισμός 

ΤΙΜΗ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ)

Β1 Αντιπαρασιτικά κολάρα για μεγάλους 
σκύλους τεμ. 5 7,00 35,00

Β2 Αντιπαρασιτικά κολάρα για μικρούς  
σκύλους τεμ. 5 5,80 29,00

Β3α Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεσαία) μπλε χρώματος τεμ. 3 4,50 13,50

Β3β Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεσαία) κόκκινου χρώματος τεμ. 3 4,50 13,50

Β3γ Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεγάλα) μπλε χρώματος τεμ. 3 5,50 16,50

Β3δ Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεγάλα) κόκκινου χρώματος τεμ. 3 5,50 16,50

Β4 Μεγάλο κλουβί σκύλου συρμάτινο 
περίπου 120x75x80 τεμ. 1 67,00 67,00

Β5 Κλουβί συρμάτινο γάτας διαστάσεων 
περίπου 91 cm x 60 cm x 66 cm τεμ. 1 47,00 47,00

Β6 Παγίδα για τη σύλληψη σκύλου μικρού 
μεγέθους   τεμ. 1 130,00 130,00

Β7 Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου με μια 
πόρτα διαστάσεων περίπου 80x30x32cm τεμ. 3 48,00 144,00

Β8 Γάντια προστατευτικά μέχρι τον αγκώνα τεμ. 1 160,00 160,00

Β9
Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου με 

δύο ανοίγματα (ένα στο πάτωμα και ένα 
πλαϊνό)  -καλάθι- 46Χ30Χ30cm

τεμ. 1 150,00 150,00

Β10 Απόχη σύλληψης μικρόσωμων ζώων τεμ. 1 57,00 57,00

Β11 Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων 
περίπου 60x30cm τεμ. 2 20,00 40,00

Β12 Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων 
περίπου 45x25cm τεμ. 2 14,00 28,00

Β13 Συσκευή ανάγνωσης μικροτσίπ ζώων τεμ. 2 75,00 150,00
Β14 Βρόγχος σύλληψης σκύλου τεμ. 1 230,00 230,00
Β15 Φίμωτρο μικρόσωμων σκύλων τεμ. 2 6,80 13,60
Β16 Φίμωτρο σκύλων μεσαίου μεγέθους τεμ. 2 7,90, 15,80
Β17 Φίμωτρο μεγαλόσωμων σκύλων τεμ. 2 10,00 20,00

Σύνολο 1.376,40





ΦΠΑ  24% 330,74

Συνολική  
Δαπάνη

1.706,74

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        31 . 03 .  22                                                             
            
                                                                                                                              ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

Του αναδόχου ή της επιχείρησης ………………………………………………………………………………….. με έδρα 
τ……………………………………………….. οδός …………………….……………………………………... αριθμ. 
………………………, Τ.Κ………………………, Τηλ……………………….., FAX…………………………….  

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 25/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφών 
και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα» προϋπολογισμού 33.512,74€ με ΦΠΑ καθώς 
και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας 
για το Τμήμα Α ως εξής:

ΤΙΜΗ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ)

Α1

Κροκέτες συντήρησης για ενήλικους 
σκύλους με πρωτεΐνες όχι κάτω του 23% 
και λίπη όχι άνω του 10% (περιεκτικότ σε 

κρέας όχι κάτω του 25%) 

Κιλό 7000

Α2

Κροκέτες για κουτάβια με πρωτεΐνες όχι 
κάτω των 28% και λιπαρά όχι πάνω των 
16% (περιεκτικότ σε κρέας όχι κάτω του 

32%)

Κιλό 1000

Α3 Κονσέρβες για σκύλους 1230 γρ. και άνω τεμ. 1400

Α4

Κροκέτες για γάτες με πρωτεΐνες όχι 
κάτω από 28% (περιεκτικότ σε κρέας όχι 

κάτω του 24%) και λίπη όχι πάνω από 
11%

κιλό 4000

Α5

Κροκέτες για στειρωμένες γάτες με 
πρωτεΐνες όχι κάτω από 28% (περιεκτ σε 

κρέας όχι κάτω από 26%)και λίπη όχι 
πάνω από 11%

κιλό 3000

Α6 Κονσέρβες για γάτες τεμ. 1500

    Σύνολο

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





    ΦΠΑ  24%

    Συνολική  
Δαπάνη

Χαλάνδρι,             /         /  2022
                                                                        Ο Προσφέρων 

  Υπογραφή & σφραγίδα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

Του αναδόχου ή της επιχείρησης ………………………………………………………………………………….. με έδρα 
τ……………………………………………….. οδός …………………….……………………………………... αριθμ. 
………………………, Τ.Κ………………………, Τηλ……………………….., FAX…………………………….  

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 25/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφών 
και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα» προϋπολογισμού 33.512,74€ με ΦΠΑ καθώς 
και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας 
για το Τμήμα Β ως εξής:

ΤΙΜΗ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ)

Β1 Αντιπαρασιτικά κολάρα για μεγάλους 
σκύλους τεμ. 5

Β2 Αντιπαρασιτικά κολάρα για μικρούς  
σκύλους τεμ. 5

Β3α Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεσαία) μπλε χρώματος τεμ. 3

Β3β Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεσαία) κόκκινου χρώματος τεμ. 3

Β3γ Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεγάλα) μπλε χρώματος τεμ. 3

Β3δ Περιλαίμια υφασμάτινα για σκύλους 
(μεγάλα) κόκκινου χρώματος τεμ. 3

Β4 Μεγάλο κλουβί σκύλου συρμάτινο 
περίπου 120x75x80 τεμ. 1

Β5 Κλουβί συρμάτινο γάτας διαστάσεων 
περίπου 91 cm x 60 cm x 66 cm τεμ. 1

Β6 Παγίδα για τη σύλληψη σκύλου μεγάλου 
μεγέθους   τεμ. 1

Β7 Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου με μια 
πόρτα διαστάσεων περίπου 80x30x32cm τεμ. 3

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 / 2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΖΩΑ»
CPV : 15700000-5, 39300000-5
ΠΡΟΫΠ:  33.512,74€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.6699.28





Β8 Γάντια προστατευτικά μέχρι τον αγκώνα τεμ. 1

Β9
Παγίδα για σύλληψη μικρού ζώου με 

δύο ανοίγματα (ένα στο πάτωμα και ένα 
πλαϊνό)  -καλάθι- 46Χ30Χ30cm

τεμ. 1

Β10 Απόχη σύλληψης μικρόσωμων ζώων τεμ. 1

Β11 Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων 
περίπου 60x30cm τεμ. 2

Β12 Κλουβί μεταφοράς γάτας διαστάσεων 
περίπου 45x25cm τεμ. 2

Β13 Συσκευή ανάγνωσης μικροτσίπ ζώων τεμ. 2

Β14 Βρόγχος σύλληψης σκύλου τεμ. 1

Β15 Φίμωτρο μικρόσωμων σκύλων τεμ. 2

Β16 Φίμωτρο σκύλων μεσαίου μεγέθους τεμ. 2

Β17 Φίμωτρο μεγαλόσωμων σκύλων τεμ. 2

Σύνολο

ΦΠΑ  24%

Συνολική  
Δαπάνη

Χαλάνδρι,             /         /  2022
                                                                        Ο Προσφέρων 

  Υπογραφή & σφραγίδα
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