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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έντονη η παρουσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ατην
ευρύτερη Περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας την επιθυμία της για
έμπρακτη στήριξη Του δικαιώματος των ζώων στη ζωή αλλά και την προστασία της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για την διαχείριση των
αδέσποτων ζώων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες ευζωίας αναφορικά με την
προστασiα και την καλή μεταχείρισή τους.

Το πρόγραμμα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Καλαμάτας
είναι Κατ’ εφαρμογή του Ν.4039/2012, του Ν.3170/03 και της Υποuργικής Απόφασης 280239
/19-11-2003 που αφορά στον τρόπο σήμανσης καταγραφής των αδέσποτων ζώων και
επανένταξής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με το άρθρα 9 παρ. 10 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46
του Ν. 4235/2014 «Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων
αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, σι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν
και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με
αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σι
κανόνες καθαριότητας και υγιεινής». Επίσης με την από 22-03-2020 επιστολή του Υφυπουργού
Εσωτερικών προς τους Δημάρχους με θέμα: “Ειδική μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα”, αναφέρει
ότι “λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διάδοσης του κοροναϊσύ Covid
19, ανακύπτει ανάγκη λήψης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα, καθώς επίσης και για δεσποζόμενα
ζώα συντροφιάς των οποίων σι ιδιοκτήτες αδυνατούν γιο οποιοδήποτε λόγο να τα
φροντίσουν».

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ζωστροφών ξηράς μορφής για τη σίτιση
των αδέσποτων ζώων του Δήμου, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για την διαχείριση των
ζώων αστικού περιβάλλοντος βάσει των διατάξεων των Ν. 4039/2012 και 4235/2014.

Ο Δήμος Καλαμάτας κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου και λόγω των αυξημένων
αναγκών σε ζωοτροφές για τα αδέσποτα του Δήμου Καλαμάτας συντάσσει αυτή τη μελέτη
προϋπολογισμού 31.967,20€ με το Φ.Π.Α., με τίτλο «Λοιnές προμήθειες αναλωσίμων (2021)
(Προμήθεια Ζωστροφών)» η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια ζωοτροφής για τα αδέσποτο
ζώα συντροφιάς (σκύλους) του Δήμου δεδομένης και της έκτακτης ανάγκης για το χρονικό
διάστημα των ειδικών αυτών μέτρων.

Η τροφή, κατάλληλη για σκύλους πρέπει να είναι ισορροπημένη και να Περιέχει όλα τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως: πρωτείνες υδατάνθρακες λίπη, μεταλλικά στοιχεία και
βιταμίνες καθώς και νερό.

Η προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.02 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (2021).
(Προμήθεια Ζωστροφών) και έχει πίστωση 40.000,00€ και χρηματοδοτείται από Δ.Π(2021).Η
προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση του Ν.4605/2019 και συγκεκριμένα:

Το παρόν τμήμα Β θα εκτελεστεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα χρόνο ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων.
Το τιμολόγιο της μελέτης συντάχθηκε με τιμές από το ελεύθερο εμπόριο και η ζωοτροφή θα

παραδίδεται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Καλαμάτας (χώρος συνεργείων) μετά από
παραγγελία.
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΜΗΟΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΜΩΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑrΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια αφορά σ-την αγορά κατόλληλων ζωστροφών για σκυλιά, προκειμένου να

καλυφθούν σι ανάγκες διατροφής των αδέσποτων ζώων (σκύλων) στο Δήμο Καλαμάτας
ι. zΩοτΡ0ΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΚΕΣ ΣΚΥΛΟΥΣ

Τροφή ενήλικων σκύλων σε κροκέτα η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα συατατικά που
χρειάζεται ο ενήλικας για να βρίσκεται σε αρίστη υγιεινή κατάσταση σε συσκευασία των 20
κιλών.
Ενδεικτικός πίνακας θρεnτικών στοιχείων:

ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 23%
(ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)
ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΓΟ 8%
ΦΥΠΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΠΣΤΟ 3%
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕΠΣΓΟ 11%
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΠΣΓΟ 11%
Η σύνθεση της τροφής θα αποτελείται από:
Μεταποιημένη ζωική πρωτέFνη
Βιταμίνες Α, D3 και Ε

Ο ανάδοχος (προμηθευτής) θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία που
αφορά τη διακίνηση και εμπορία ζωστροφών και νο διαθέτει κωδικά έγκρισης ή κωδικό
εγγραφής. Η τροφή Θα παραδίδεται τμηματικό στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Καλαμάτας
τέρμα οδού Σπάρτης.

2. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ
Σκυλοτροφή για κουτάβια σε κροκέτα με ρύζι και κοτάπουλο κατάλληλη για πλήρη

διατροφή σε συσκευασία των 20 κιλών.
Ενδεικτικό πίνακα θι πτικών στοι~είων·

ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ___________________________

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 27%

________ ΕΛΆΧΙΣΤΟ 9%
ΦΥΠΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΜΧΙΣΓΟ 3%
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕΠΣΓΟ 10%
ΥΓΡΑΣΙΑ ________ ΜΕΓΙΣΤΟ 11% ________

Ο ανάδοχος (προμηθευτής) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία που
αφορά τη διακίνηση και εμπορία ζωστροφών και να διαθέτει κωδικό έγκρισης ή κωδικό
εγγραφής. Η τροφή θα παραδίδεται τμηματικά στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Καλαμάτας
τέρμα οδού Σπάρτης.

3. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ~ΑΤΕΣ
Τροφή για γάτες σε κροκέτα σε σάκο των 20 κιλών κατάλληλη για πλήρη διατροφή σε

συσκευασία των 20 κιλών.
Ενδεικτικός πίνακας θρεπτικών στοιχείων:

ΓΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 30%
[jΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)
Ι ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΠΣΤΟ 11%
~φΥ1ΤΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΠΣΓΟ 3%
LΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 10%
I ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΓΟ 10%

Η ζωοτροφή για γάτες πρέπει να περιέχει Βιταμίνες (A, D, E,) καθώς και ιχνοστοιχεία Fe, I,
Cu, Mg κλπ. καθώς και αντιοξειδωτικο και αμινοξέα.



Ο ανάδοχος (προμηθευτής) Θα πρέπει να συμμορφώνεrαι πλήρως με την νομοθεσία Που
αφορά τη διακίνηση και εμπορία ζωστροφών και να διαθέτει κωδικό έγκρισης ή κωδικό
εγγραφής. Η τροφή Θα παραδίδεται τμηματικά στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Καλαμάτας
τέρμα οδού Σπάρτης.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2021) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά πλήρους σύνθετης ζωοτροφής για ενήλικες

σκύλου’ κουτάβια και γάτες για την σίτισή τους.
Τα είδη και οι ποσότητες Που προβλέπονται περιέχονται στο προϋπολογισμό της μελέτης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ta συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
Α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Β. Το τιμολόγιο μελέτης
Γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Δ. Η προσφορά του μειοδότη

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ο ανάδοχος Πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
Να είναι εγγεγραμμένος στο επιμελητήριο με δραστηριότητα την εμπορία
ζωστροφών.
Οι ζωοτροφές Θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που αναφέρονται

στη παρούσα μελέτη.
Ο προμηθευτής Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα του Δήμου.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος Θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με

τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους παραγγελίες ή ολόκληρη την ποσότητα της προμήθειας κατά
την κρίση της Υπηρεσίας έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται αμελλητί σε αιτήματα του Δήμου
Καλαμάτας που έχουν σχέση με την προμήθεια την οποία ανέλαβε.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της προμήθειας που ανέλαβε όπως
περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.

4. ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της προμήθειας Θα είναι για ένα έτος ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων.
Η παραλαβή Θα γίνει με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016.

5. ΕΑΕΙ~ΧΟΣ
Ο έλεγχος Θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας και του αρμόδιου κτηνιάτρου που

ελέγχει το πρόγραμμα.
Εάν η ποιότητα των ζωστροφών δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ή εμφανίζει

ελαττώματα ή αλλοίωση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ατην αντικατάστασή τους χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τη διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας
ιιε δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

6. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ



Η από μέρους Του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης μελέτης ή μη πλήρης
συμμόρφωσή Του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει
έκπτωτο της προμήθειας.

Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια την υποχρέωση του προμηθευτή να
αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημιά την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή Θα γίνει μετά την πιστοποίηση της πλήρους εκτέλεσης των προδιαγραφών της

προμήθειας.
Η πληρωμή Θα γίνεται με την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου καθώς και των

λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στο Ν.4412/2016.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Η πληρωμή Θα γίνεται με την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας ή τμηματικά,

μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Την παρούσα προμήθεια διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις

‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση mu Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
δημοτικής αστυνομίας και ρuθμίσεις Αοιηών Θεμάτων αρμοδιότητας Υποuρνε/ου Εσωτερικών»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4605/2019, ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014 και το Ν. 4483/2017.
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ΠΡΟΜΗΘΕΣΑ: ΛΟΊΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΊΕΣ ΑΝΜΩΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2021) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10
Πλήρης Σύνθετη Ζωστροφή για ενήλικες σκύλους.
Τροφή ενήλικων σκύλων σε κροκέτα η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικό που
χρειάζεται ο ενήλικας για να βρίσκεται σε αρίστη υγιεινή κατάσταση σε σκευασία των 20 κιλών:

Τιμή ανά τεμόχιο (σάκος των 20 Κgή: Δέκα τρία ευρώ (13,00 €).

ΑΡΘΡΟ 2°
Πλήρης Σύνθετη Ζωστροφή για κουτάβια.

Σκυλοτροφή για κοuτάβια σε κροκέτα με ρύQ και κοτύπουλο κατάλληλη για πλήρη
διατροφή σε συσκευασία των 20 κιλών.

Τιμή ανά τεμάχιο (σάκος των 20 Kgr): Δεκαπέντε ευρώ (15,00 C).

ΑΡΘΡΟ 3°
Πλήρης σύνθετη τροφή για γάτες

Τροφή γιο γάτες σε κροκέτα σε σάκο των 20 κιλών κατάλληλη για πλήρη διατροφή σε
συσκευασία των 20 κιλών

Τιμή ενός τεμαχiου (σάκος 20 κιλών) Δέκα έξι ευρώ (16,00€)
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ XI . ξΑ·ΑΣΚΑ*ΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ ‘ ScF ONOΣ
MSC ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΜΩΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2021) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΊΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ B’

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ ΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός ΜΟΝΑΔΑ ΠΜΗΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποθήκης ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ!

Πλήρης Σύνθετη Τεμάχιο
Ι Ζωστροφή για 008305 (Σάκος των 1760 13,00 22.880,00€

ενήλικες σκύλους 20 kgr)
Πλήρης Σύνθετη Τεμάχιο

2 Ζωστροφή γιο ΣΧ 008306 (Σάκος των 108 15,00 1.620,00€
κουτάβιο 20 kgr)
Πλήρης Σύνθετη Τεμάχιο

3 Ζωστροφή για 009645 (Σάκος των 80 16,00 1.280,00€
γάτες 20 kgr)

ΔΑΠΑΝΗ 25.780,00€

ΦΠΑ 24% 6.187,20€

ΣΥΝΟΛΟ 31.967,20
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛ≤≥ΣΙΜΩΝ
(2021) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ .../.../2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΥΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΧ

Σφραγίδα και υπογραφή




