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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Ν. 4039/12, αρθ.9, παρ.10, β΄ εδάφιο, όπως τροποποιήθηκε με το 

αρθρο. 46 του Ν. 4235/14).  

 

Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1  και παρ. 2 του ν. 4412/2016 και με το  αρθ.209 παρ. 

9 του 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του αρθ. 377 του ν. 4412/2016. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησής της σύμφωνα με το άρθρο 132 του 

ν.4412/16. 

 

Η προμήθεια αφορά σε συσκευασμένη ξηρά τροφή για κουτάβια, ενήλικους σκύλους και γάτες και υγρή τροφή 

για σκύλους.  

 

Η παραλαβή συσκευασμένης τροφής θα γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατόπιν συνεννόησης με την 

αρμόδια υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν από κάθε παράδοση. 

Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση. 

 

Οι ποσότητες θα παραλαμβάνονται τμηματικά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα 

διαμορφώνονται ανά παραγγελία ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την σίτιση των ζώων. 

 

Τα μεταφορικά και όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση στο Δήμο βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο 

προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης των προϊόντων στο Δήμο.  

 

H έναρξη παραδόσεως των προμηθευόμενων ειδών ξεκινά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

ολοκληρώνεται εντός δωδεκαμήνου. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να καταθέσουν τα εξής: 

 Απόσπασμα Ποινικού μητρώου 

 Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας 



 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:  

α) ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο Ζωοτροφών,  

β) πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασμένων 

προϊόντων, ποιότητες, εργοστάσιο κατασκευής κ.λ.π.), συστατικά της τροφής, τα οποία θα 

αναγράφονται και στην συσκευασία αυτής.  

                                                                                                  

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών θα περιέχει το ποσοστό έκπτωσης καθώς και την 

προσφερόμενη τιμή ανά είδος προμηθευόμενου υλικού.  

 

Η επιλογή της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας. 

 

 

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 11.988,57 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.  Σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. Έτους 2020, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 

35-6142.007, (αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β΄) 

παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση 

της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το 

υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2021 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την 

κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σε αυτόν του 2020. 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται  στα έτη 2020 – 2021 ως ακολούθως: 

ΚΑΕ 2020 2021 

35-6142.007 8000,00 3988.57 

 

 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1  και παρ. 2 του ν. 4412/2016 και με το  αρθ.. 209 παρ. 

9 του 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του αρθ. 377 του ν. 4412/2016. 

 
 
 
                                                                                                                                 Παλαιό Φάληρο, 24.6.2020 
 
 
 
 
  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. 
                                                                                                              ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΥΚΙΡΗ 

                                                                                ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 


