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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του 

Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας «Ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με τη προστασία των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» , λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης. 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν : 

  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-  

 Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

 Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

 Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-

2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης   

 Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός 

από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας > 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Του Ν.4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

 Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού> και 

συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 >    

 Την αριθ. 01/14-01-2021 Μελέτη, που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

 Την με αριθ. 17/2021 (ΑΔΑ:67ΤΚΩΡΖ-Ν0Σ) απόφαση Δημάρχου για την έγκριση 

διενέργειας της δαπάνης με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της  προμήθειας «Ειδών διαβίωσης και 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κάλυψη 

αναγκών αναφορικά με τη προστασία των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , β) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής 

μελέτης και ο καθορισμός των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, γ) Η 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης δ)Η 

συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας «Ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με τη προστασία των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής.   

  

Αναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής: 

                                                                ΑΡΘΡΟ 1 

Αναθέτουσα Αρχή - 

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας- διαδικτυακός τόπος 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 

ΠΟΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

30200 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL631 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2631360983,987 

ΦΑΞ  2631025041 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή , 

Σακαβέλα Γεωργία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL) 

www.messolonghi.gov.gr 

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.messolonghi.gov.gr και μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Υπόψιν: Αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα 

με τα στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

mailto:Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  στην οδό Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 , την   03/02/2021, και από ώρα 10.00 

π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της 

επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης και 

αξιολόγησης από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): Προϊόντα καθαρισμού.      

ΑΡΘΡΟ 2 

Δεκτοί στη Διαπραγμάτευση 

Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής της  παρ. 1α  του άρθρου 75 του Ν. 4412/16 καθώς και να μην έχουν 

αποκλειστεί  από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του ίδιου νόμου.  

ΑΡΘΡΟ 3: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως 

(στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
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υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 03/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ., είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε  

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ,Σταυροπούλου 

31, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά 

του ……… 

για την  προμήθεια «Ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με τη προστασία των 

αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19». 

 

αναθέτουσα αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

(ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31,30200,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

ΑΔΑ: 9ΙΑΞΩΡΖ-ΩΩ3





Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά 

Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

  

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται : 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  

 Σε περίπτωση Νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

συγκεκριμένης σύμβασης. 

 2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνει : ότι ΔΕΝ έχει επιβληθεί σε βάρος 

του  , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
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υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν ότι : 

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που 

αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση. 

γ) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

7) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

8) Για την απόδειξη  καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

,προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών διαβίωσης και 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με τη προστασία των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι: 
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 
 
 Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1. ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 25 % κατ’ ελάχιστο 
σύσταση σε πρωτεΐνη  
 

Σάκος 
20KG  

51 

2. ΖΩΟΤΡΟΦΗ συντήρησης για ενήλικους σκύλους  
18% κατ’ ελάχιστο  σύσταση σε πρωτεΐνη   

-``- 
 

183 

 

Οι ζωοτροφές θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές. 

Θα είναι κατάλληλες, υποαλλεργικές και πλήρεις ισορροπημένες τροφές και θα παραδίδονται 

σφραγισμένες, στεγνές και καθαρές  συσκευασίες. 

Θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των δύο μηνών (2)  από την ημερομηνία παραλαβής  

Στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα θα αναγράφονται αναγνωριστικές ενδείξεις μεταξύ των οποίων 

η θρεπτική σύσταση της τροφής ,η σύνθεση ,η μέση ανάλυση ,οι ζωικές πρωτεΐνες, το βάρος, οι 

τυχόν οδηγίες  χρήσης, η εμπορική ονομασία, η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση του 

παρασκευαστή, η χώρα προέλευσης κλπ .Οι παραπάνω ενδείξεις  πρέπει να είναι και να 

παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες  . 

Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία , η διακίνηση , η αποθήκευση, η διάθεση των ζωοτροφών θα 

είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει 

κάθε φορά σύμφωνα με τον ``περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (έλεγχος 

Ποιότητας Προμήθειας και χρήσεως ``Νόμος του 1993 (13-01-1993) και τις τροποποιήσεις του (34-
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1/2001,53-01-2002,19-01/2004,125/01-2004, 331/2006,30/2007)καθώς και τους Ν.4039/2012 και 

Ν.4235/2014. 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 25 % κατ’ 
ελάχιστο σύσταση σε πρωτεΐνη  

 

Η απαιτούμενη ποιοτική σύσταση της 

ζωοτροφής για κουτάβια θα είναι: 

 ΠΡΩΤΕΪΝΗ: το ελάχιστο 25%  (το ένα 
από τα δύο πρώτα βασικά 
συστατικά να είναι ζωικής 
προέλευσης)  

 ΛΙΠΗ: το ελάχιστο 15% 

 ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  το μέγιστο 5% 

 ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): το μέγιστο 
10% 

 ΥΓΡΑΣΙΑ: το μέγιστο 10%  

 ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (ανά κιλό): το ελάχιστο 
15000 IU 

 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (ανά κιλό): το 
ελάχιστο 1000 IU 

 

2. 

 
 
 
 
 
ΖΩΟΤΡΟΦΗ συντήρησης για ενήλικους 
σκύλους  18% κατ’ ελάχιστο  σύσταση 
σε πρωτεΐνη   

Η απαιτούμενη ποιοτική σύσταση της 

ζωοτροφής για ενήλικες σκύλους θα είναι: 

 ΠΡΩΤΕΪΝΗ: το ελάχιστο 18%  (το ένα 
από τα δύο πρώτα βασικά 
συστατικά να είναι ζωικής 
προέλευσης)  

 ΛΙΠΗ: το ελάχιστο 10% 

 ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  το μέγιστο 7% 

 ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): το μέγιστο 
10% 

 ΥΓΡΑΣΙΑ: το μέγιστο 10%  

 
 
Άρθρο 1ο :  Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

ΑΔΑ: 9ΙΑΞΩΡΖ-ΩΩ3





 Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές 
ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

 Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 26 παρ.6 του Ν.4412/2016 (διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με διαπραγμάτευση  
χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα )  

Η πραγματοποίηση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46). 

 

Άρθρο 2ο :  Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α. τεχνική  έκθεση -προδιαγραφές   

β. ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 

Άρθρο 3ο :   Προμήθεια 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ``ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ COVID-19 ». 

Η δαπάνη της προμήθεια προϋπολογίζεται στις 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 
%.Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων 
.  

Άρθρο 4ο :   Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας    

Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Το 
χρονικό διάστημα παραλαβής της προμήθειας  θα είναι ένας μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης. Τα είδη που θα προσφερθούν από τον ανάδοχο είναι σύμφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης. 
 
 
Άρθρο 5ο :   Παραλαβή των ειδών 

Το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358#_blank
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Άρθρο  6ο :     Τρόπος πληρωμής 

Για την παραπάνω προμήθεια η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο προσφερόμενο ποσό  
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α., για το διάστημα ισχύος της εντολής.  

Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή θα 
βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων 
κρατήσεων.  
 

Άρθρο 7ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα  διενέργειας της ανάθεσης  της σύμβασης . 

 

Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 9ο: Ποιότητα Προσφερόμενων Ειδών  

Η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 

νομοθεσία, καθώς και τις προδιαγραφές που αναφέρονται  στην συγκεκριμένη μελέτη. 

Άρθρο 10ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται 
εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση 
του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας. 
 

Άρθρο 11ο:  Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της, σχετικά με την εκτέλεσή της.  

 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

ΑΔΑ: 9ΙΑΞΩΡΖ-ΩΩ3





 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που 
θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της 
σύμβασης.  

 

Άρθρο 12ο :    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 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. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.   

 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
                    

 
                   ΟΜΑΔΑ Α :ΤΡΟΦΗ   

 

Α/Α  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  (€) 

1. ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 25 % κατ’ 
ελάχιστο σύσταση σε πρωτεΐνη  
 

Σάκος 
20KG  

51 23,00 1.173,00 

2. ΖΩΟΤΡΟΦΗ συντήρησης για ενήλικους 
σκύλους  18% κατ’ ελάχιστο  σύσταση σε 
πρωτεΐνη   

-``- 
 

183 20,00 3.660,00 

    ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

4.833,00 

    Στρογγυλο
ποίηση 
ποσού  

5,71 

    ΣΥΝΟΛΟ Α 4.838,71 

    ΦΠΑ 24% 1.161,29 

    ΣΥΝΟΛΟ Α  6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    6.000,00 € 
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Οι προαναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες 
τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχες προμήθειες, τις προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε  
προηγούμενα έτη. Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 6.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. . 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
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