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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     Άγιος Στέφανος, 19/12/2018 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 44208 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία     ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο 
Τηλέφωνο: 2132030613 FAX: 2132030630    
email:moira@dionysos.gr     
        
 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

CPV: 3400000-7 «Εξοπλισµός µεταφοράς και βοηθητικά µέσα µεταφοράς » 
Α∆ΑΜ : 18REQ004214120 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 44187/5087/19-12-2018(Α∆Α: 
6Ι69Ω93-ΚΗΤ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η 02/2018 Τεχνική 
Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από ΤΟ  Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων µε θέµα «Προµήθεια ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»,  ο ∆ήµος θα προχωρήσει, µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 
(Πρόγραµµα Κλεισθένης) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής στην ανάθεση και τη σύναψη 
σύµβασης  για την «Προµήθεια ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» , σύµφωνα µε την 2/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από 
ΤΟ  Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Προβλέπεται η προµήθεια ειδών, για τη διοργάνωση ηµερών υιοθεσίας αδέσποτων ζώων , για 
την περισυλλογή και  για  τον έλεγχο της ψηφιακής ταυτότητας (chip) αδέσποτων και 
δεσποζόµενων ζωών του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του, για την διαχείριση 
των ζώων αστικού περιβάλλοντός, βάσει των διατάξεων των Ν. 4039/2012 και 4235/2014. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
Το συνολικό κόστος της παρούσας προµήθειας θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 3.081,40 € συµπ. ΦΠΑ. 

 
 
 
 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή/µονάδας Σύνολο 

ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER) 
ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MICROCHIP 
 

Τεµ. 4 100,00 400,00 
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ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΓΑΤΑΣ 

(55cm*36cm*35cm) 

Τεµ. 5 15,00 75,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΚΥΛΟΥ 
(100cm*73cm*76cm) 
 

Τεµ. 1 95,00 95,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΚΥΛΟΥ 

(92cm*63cm*70cm) 

Τεµ. 1 80,00 80,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 

ΦΡΑΧΤΗΣ 

Τεµ. 2 70,00 140,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2 195,00 390,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 1 450,00 450,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2 35,00 70,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 3 85,00 255,00 

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΚΟΥΤΑΒΙΑ 

Τεµ. 30 3,00 90,00 

∆ΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 

ΣΚΥΛΟΥΣ 

Τεµ. 40 5,00 200,00 

ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ  Τεµ. 30 8,00€ 240,00€ 

   Σύνολο 2.485,00€ 

   ΦΠΑ 24% 596,40€ 

   Συνολική ∆απάνη 3.081,40€ 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφέρει για όποια είδη του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης επιθυµεί αλλά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλες τις 
ποσότητες . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 



 3

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωµής. 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύµβασης καθορίζεται για δυο (2) µήνες 
Η παράδοσή των ειδών µπορεί να γίνει και τµηµατικά  στην κεντρική αποθήκη του ∆ήµου 
∆ιονύσου και πάντα µε προηγούµενη έγγραφη παραγγελία από το αρµόδιο τµήµα εντός τριάντα  
(30) ηµερών. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, η κατάλληλη µεταφορά και παράδοση 
βαρύνουν τον προµηθευτή . 
 
 
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών 
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισµένο φάκελλο, έως τις 27/12/2018 
και µέχρι ώρα 12:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 
29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 
96 του  Ν.4412/2016 ) 

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να 
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονοµικός 
φορέας  

• ∆ε βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016 
• Έλαβε πλήρη γνώση της µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 
• Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της πρόσκλησης . Η µή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 µηνών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 

 3. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν µαζί 
µε την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία 
θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα 
δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκοµιστούν µε την πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 4. Τεχνική προσφορά 
 5. Οικονοµική προσφορά.  

 
Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία της σχετικής 
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή . 
 

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνοµη χρησιµοποίηση 
στοιχείων θα θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και θα επισύρει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. Η µη ανταπόκριση στους όρους της σύµβασης ή πληµµελής 
παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου µετά από 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 
218 και 219 του ν.4412/2016 

Συνηµµένα: 
1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 44187/5087/19-12-2018 (Α∆Α: 6Ι69Ω93-ΚΗΤ)Απόφαση του 

∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η 02/2018 Τεχνική Περιγραφή, καθώς και η 
διενέργεια της προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

2. Η 02/2018 µελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα οικονοµικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
4. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

 
   

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

   ΦΟΡΕΑΣ: 

 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
∆ήµος ∆ιονύσου 

  Προϋπ:  3.081,40  Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     

 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/2018 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου   
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      : 2.485,00 Ευρώ 
Φ.Π.Α. (24%)                  :     596,40 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ                         : 3.081,40Ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

   ΦΟΡΕΑΣ: 

 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
∆ήµος ∆ιονύσου 

  Προϋπ:  3.081,40  Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών, για τη διοργάνωση ηµερών υιοθεσίας 
αδέσποτων ζώων , για την περισυλλογή και  για  τον έλεγχο της ψηφιακής ταυτότητας (chip) 
αδέσποτων και δεσποζόµενων ζωών του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του, για 
την διαχείριση των ζώων αστικού περιβάλλοντός, βάσει των διατάξεων των Ν. 4039/2012 και 
4235/2014. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωσή ποσού 
5.000,00€ στον Κ.Α. 15.7131.0001 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού διαχείρισης περίθαλψης και 
φροντίδας αδέσποτων ζώων».  
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή κατά είδος του  προϋπολογισµό της µελέτης  . 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις (cpv) η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 
3400000-7, µε τίτλο «Εξοπλισµός µεταφοράς και βοηθητικά µέσα µεταφοράς ».  
 
 
Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε    
30.11.2018       30.11.2018   
 
Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα      Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                         
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                                                     ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
 
 

Θεωρήθηκε 
30.11.2018 

 
 

                                            Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                                      
                                  Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                       ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

   ΦΟΡΕΑΣ: 

 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
∆ήµος ∆ιονύσου 

  Προϋπ:  3.081,40  Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 6. ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MICROCHIP 

Ο σαρωτής θα πρέπει να διαβάζει όλα τα FDX-Β (15 ψηφία) µικροτσίπ και FDX-Α (10 ψηφία) 
µικροτσίπ για την ταυτοποίηση των ζώων , να έρθει πλήρης έτοιµος προς χρήση και να διαθέτει 
εγγύηση ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή  
Τιµή : 100,00€   

 7. ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΤΑΣ  

 Θα πρέπει να είναι πλαστικό µε µεταλλική πόρτα ,µε κλείδωµα ασφαλείας,  διαστάσεων περίπου 
55cm*36cm*35cm 
Τιµή : 15,00€   

 8. ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα πρέπει να είναι πλαστικό µε µεταλλική πόρτα ,µε κλείδωµα ασφαλείας,  διαστάσεων 
περίπου 100cm*73cm*76cm 

Τιµή : 95,00€   
 9. ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα πρέπει να είναι πλαστικό µε µεταλλική πόρτα ,µε κλείδωµα ασφαλείας,  διαστάσεων περίπου 
92cm*63cm*70cm 
Τιµή : 80,00€   

 10. ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΡΑΧΤΗΣ  

Θα πρέπει να είναι φτιαγµένος απο γαλβανιζέ σίδερο , αναδιπλούµενος µε 8 πλαίσια , 
διαστάσεων περίπου 60cm*91cm 
Τιµή : 70,00€   

 11. ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙ∆Α ΓΑΤΑΣ  

Θα πρέπει να είναι αυτόµατης ενεργοποίησης , πτυσσόµενη ελαφριά (µέχρι 9 κιλά) µε πάτωµα 
αλουµινίου και επιµεταλλωµένα πλευρικά πλέγµατα καθώς επίσης και να διαθέτει συρόµενη 
πόρτα , διαστάσεων περίπου 76cm µήκος x 29.5cm πλάτος x 32cm ύψος 
Τιµή : 195,00€   

 12. ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙ∆Α ΣΚΥΛΟΥ  

Θα πρέπει να είναι αυτόµατης ενεργοποίησης,  πτυσσόµενη ελαφριά (µέχρι 25 κιλά) µε πάτωµα 
αλουµινίου και επιµεταλλωµένα πλευρικά πλέγµατα, διαστάσεων περίπου Μήκος 131 cm x 
Πλάτος 52 cm x Ύψος 61 cm 

Τιµή : 450,00€   
 13. ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΓΑΤΑΣ  

Θα πρέπει να είναι πτυσσόµενο ελαφρύ, διαστάσεων περίπου 61cm*43cm*48cm 
Τιµή : 35,00€   

 14. ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα πρέπει να είναι πτυσσόµενο ελαφρύ, διαστάσεων περίπου 106cm*70cm*62cm 
Τιµή : 85,00€   

 15. ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ  

Θα πρέπει να είναι πτυσσόµενο µε κλικ γρήγορης απελευθέρωσης , για κουτάβια  



 8

Τιµή : 3,00€   
 16. ∆ΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥΣ  

Θα πρέπει να είναι νάιλον µε αγκράφα  για ενήλικους σκύλους   
 Τιµή : 5,00€   

 17. ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ  

Ανθεκτικός εκπαιδευτικός ιµάντας    κατασκευασµένος από νάιλον σχοινί. Μέγεθος: 
25*2000mm  

 Τιµή : 8,00€  
 

Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24% 

 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε    
30.11.2018       30.11.2018   
 
Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα      Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                         
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                                                     ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
 
 

Θεωρήθηκε 
30.11.2018 

 
 

                                            Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                                      
                                  Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                       ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

   ΦΟΡΕΑΣ: 

 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
∆ήµος ∆ιονύσου 

  Προϋπ:  3.081,40  Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή/µονάδας Σύνολο 

ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER) 
ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MICROCHIP 
 

Τεµ. 4 100,00 400,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΓΑΤΑΣ 

(55cm*36cm*35cm) 

Τεµ. 5 15,00 75,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΚΥΛΟΥ 
(100cm*73cm*76cm) 
 

Τεµ. 1 95,00 95,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΚΥΛΟΥ 

(92cm*63cm*70cm) 

Τεµ. 1 80,00 80,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 

ΦΡΑΧΤΗΣ 

Τεµ. 2 70,00 140,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2 195,00 390,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 1 450,00 450,00 
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ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2 35,00 70,00 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 3 85,00 255,00 

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΚΟΥΤΑΒΙΑ 

Τεµ. 30 3,00 90,00 

∆ΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 

ΣΚΥΛΟΥΣ 

Τεµ. 40 5,00 200,00 

ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ  Τεµ. 30 8,00€ 240,00€ 

   Σύνολο 2.485,00€ 

   ΦΠΑ 24% 596,40€ 

   Συνολική ∆απάνη 3.081,40€ 

 

 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε    
30.11.2018       30.11.2018   
 
Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα      Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                         
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                                                     ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
 
 

Θεωρήθηκε 
30.11.2018 

 
 

                                            Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                                      
                                  Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                       ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

   ΦΟΡΕΑΣ: 

 

Ειδών στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
∆ήµος ∆ιονύσου 

  Προϋπ:  3.081,40  Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφέρει για όποια είδη του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης επιθυµεί αλλά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλες τις 
ποσότητες . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Άρθρο 2ο 
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει  τη µικρότερη τιµή κατά είδος του  
προϋπολογισµό της µελέτης  . 
Άρθρο 3ο 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύµβασης καθορίζεται για δυο (2) µήνες . 
Άρθρο 4ο 
Η παράδοσή των ειδών µπορεί να γίνει και τµηµατικά  στην κεντρική αποθήκη του ∆ήµου 
∆ιονύσου και πάντα µε προηγούµενη έγγραφη παραγγελία από το αρµόδιο τµήµα εντός τριάντα  
(30) ηµερών. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, η κατάλληλη µεταφορά και παράδοση 
βαρύνουν τον προµηθευτή . 
Άρθρο 6ο  
Σε περίπτωση που η ποιότητα δε θα είναι η ζητούµενη και δεν ακολουθούν τις προαναφερόµενες 
προδιαγραφές, θα επιστρέφονται στον προµηθευτή και θα αντικαθίστανται αµέσως εκ νέου χωρίς 
καµία αποζηµίωση. 
Άρθρο 7ο  
Η τιµολόγηση δύναται να γίνει και τµηµατικά  ανάλογα µε τις παραδόσεις προσκοµίζοντας 
πρωτότυπο τιµολόγιο. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 
Άρθρο 8ο  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, ενώ ο φόρος προστιθέµενης αξίας βαρύνει 
των ∆ήµο. 
Άρθρο 9ο  
Η εξόφληση του δύναται να γίνει και  τµηµατικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά . 
Άρθρο 10ο 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 
«∆ηµόσιες συµβάσεις έργων , προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)’’ 
Άρθρο 11ο  
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης ,επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε    
30.11.2018       30.11.2018   
 
Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα      Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                         
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                                                     ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
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Θεωρήθηκε 
30.11.2018 

 
 

                                            Βασίλειος  ∆αρδαµάνης                                                                      
                                  Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου                             
                                       ∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή/µονάδας Σύνολο 

ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER) 
ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MICROCHIP 
 

Τεµ. 4   

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΓΑΤΑΣ 

(55cm*36cm*35cm) 

Τεµ. 5   

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΚΥΛΟΥ 
(100cm*73cm*76cm) 
 

Τεµ. 1   

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΚΥΛΟΥ 

(92cm*63cm*70cm) 

Τεµ. 1   

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 

ΦΡΑΧΤΗΣ 

Τεµ. 2   

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2   

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙ∆Α ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 1   

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΓΑΤΑΣ 

Τεµ. 2   

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ 

ΣΚΥΛΟΥ 

Τεµ. 3   

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΚΟΥΤΑΒΙΑ 

Τεµ. 30   

∆ΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 

ΣΚΥΛΟΥΣ 

Τεµ. 40   

ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ  Τεµ. 30   
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   Σύνολο  

   ΦΠΑ 24%  

   Συνολική ∆απάνη  

 
 

……………………………….. 
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα 
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η 
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες 
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης 
της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της 
Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και 
στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 
διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της 
αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση 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.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση.  
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
ν. 1497/1984 (Α'188). 


