
      
                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ζωοτροφών για τα 
αδέσποτα ζώα
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-6699.0001

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ξηράς τροφής για τη σίτιση των αδέσποτων

ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2022, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του,

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4830/2022.Ο  προϋπολογισμός  του  συνόλου  των  υλικών

ανέρχεται στο ποσό των 24.793,80 € με το ΦΠΑ. Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται από

τον  προμηθευτή,  τμηματικά  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  για  τη  σίτιση  των

αδέσποτων ζώων συντροφιάς  και  σε χώρο και  χρόνο που θα υποδειχθεί  από την αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου.Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα παραπάνω είδη με

καινούρια σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τις προδιαγραφές ή εμφανίζουν ελαττώματα ή

αλλοίωση,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση του  Δήμου.Σε  περίπτωση  μη  αντικατάστασης

μέσα  στην  οριζόμενη  για  το  σκοπό  αυτό  προθεσμία,  τότε

επιβάλλεται  στον  προμηθευτή  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης

νομοθεσίας.Ο προμηθευτής δεν έχει  δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως

οποιουδήποτε  είδους  επικαλούμενος  τυχόν  δυσχέρεια  εξευρέσεως  στην  αγορά,  γιατί  η

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση αναλαμβάνοντας τη προμήθεια να την εκτελέσει

μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  πλήρως  με  την  νομοθεσία  που  αφορά  τη

διακίνηση και εμπορία ζωοτροφών και να διαθέτει κωδικό έγκρισης ή κωδικό εγγραφής. 

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στο σύνολο της προμήθειας.

Το αντίστοιχο C.P.V. για τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι C.P.V.:15700000-5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ξηρά τροφή τύπου  συντήρησης  για  σκύλους  για  πλήρη και  ισορροπημένη  διατροφή σε

κλειστές συσκευασίες (σάκους) των 20 kg. 

Σύνθεση ζωοτροφών: πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης 23% min, περιεκτικότητα σε λίπος 8% min,

τέφρα 10% max, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα      Τιμή 
Μονάδας (€) 
χωρίς Φ.Π.Α.

 Σύνολο

1 Ξηρά τροφή συντήρησης για τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς 

Σάκος των 20
κιλών

1500 13,33 19.995,00

Σύνολο 19.995,00
ΦΠΑ 24% 4.798,80

Τελικό 
Σύνολο (€)

24.793,80

         
Σταυρός, 04/04/2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Σκόνδρα Μαρίνα
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα      Τιμή 

Μονάδας (€) 
χωρίς Φ.Π.Α.

 Σύνολο

1 Ξηρά τροφή συντήρησης για τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς

Σάκος των 20
κιλών

1500

Σύνολο 
ΦΠΑ 24%

Τελικό 
Σύνολο (€)

Καρδίτσα, ……/…..../2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………

Υπογραφή & Σφραγίδα
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