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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

     Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ», προϋπολογισμού 992 Ευρώ (συμπερ/νου του Φ.Π.Α.).  
 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Προγράμματος Περίθαλψης 
Αδέσποτων Ζώων, και την ειρηνική τους συνύπαρξη με τον άνθρωπο, ο Δήμος που 
είναι υπεύθυνος για την ευζωία τους, θεωρεί απαραίτητη την προμήθεια τροφών 
για τα αδέσποτα ζώα ανάλογα με το είδος τους (σκύλους ή στειρωμένες γάτες). Η 
διανομή θα γίνεται σταδιακά σε συνεργασία με Φιλοζωικούς Συλλόγους και 
ομάδες του Δήμου Γαλατσίου.  
 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 1.000,00 Ευρώ (συμπερ/νου του ΦΠΑ) στον Κ.Α. 
15.6495.0007. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : Ξηρά τροφή για σκύλους με πρωτεΐνες όχι κάτω από 22% και 
λίπη όχι άνω του 10%. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ : Ογδόντα λεπτά/κιλό (0,80 ευρώ/κιλό)  
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Ξηρά τροφή για στειρωμένες γάτες με πρωτεΐνες όχι κάτω από 
30% και λίπη όχι άνω του 12%. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ : Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά /κιλό (1,60 ευρώ/κιλό) 
 
 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 
 

Ενδεικτική κατανομή ποσού: 
 

Α
/
Α Είδος 

Ενδ. 
Τιμή/ 
kg 

Συσκ/σία 
σε kg 

Κόστος/ 
συσκ/σία Τεμ. Σύνολο 

1 
Ξηρά τροφή για 
σκύλους 0,80 20 16,00 30 480,00 

2 Ξηρά τροφή για γάτες 1,60 10 16,00 20 320,00 

Υπόσυνολο 800,00 

φπα 192,00 

Σύνολο 992,00 

 
 
 
 



 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται με αυτοκίνητο του προμηθευτή 
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την 
Υπηρεσία και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία. Τα έξοδα συσκευασίας του 
προϊόντος, 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.  
 
Επιπλέον εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία θα πρέπει ο προμηθευτής να μπορεί 
να δώσει πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων του (π.χ. συσκευασία, 
βάρος, ποιότητες κ.λ.π.), καθώς και πρόσφατες αναλύσεις του προϊόντος χημικές 
και μικροβιολογικές που θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
 
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα παραπάνω είδη με 
καινούρια σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Η λήξη των 
τροφών και των αναλώσιμων θα πρέπει να έχει διάρκεια περισσότερο από ένα 
(1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης.  
 
3. ΤΙΜΕΣ  
 

Α) Πρέπει να δοθούν χωριστά τιμές για όλα τα είδη. Οι ποσότητες μπορεί να 
αλλάξουν έως του συνολικού ποσού της ανάθεσης. Η τιμή πρέπει να παραμένει 
σταθερή μέχρι ολοκλήρωσης της προμήθειας  
 
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η 
προσκόμιση στο Λογιστήριο του Δ. Γαλατσίου των απαιτούμενων 
νομιμοποιητικών δικαιολογητικών (Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου). 
 
 
 
                                                                       Γαλάτσι,    05/ 02 /2020 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
     ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 


