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ΠΡΟΣ 
Ενδιαφερομένους 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ». 

 
 
 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε 
σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της 
προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30/11/2022 και ώρα 14:30. 

 

 Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την 
λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι: 

 
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

  α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

  β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων: 

 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και 

 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων. 





2. Για τις εταιρίες που έχουν περισσότερους από έναν εταίρους (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., κτλ.) το τελευταίο Γ.Ε.Μ.Η. και το καταστατικό της εταιρίας που 
αποδεικνύει ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

5. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές), 

6. Το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

7. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη. 
 

 
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016). 

Η μελέτη είναι αναρτημένη στο site του Δήμου Βύρωνα, www.dimosbyrona.gr 
/Ενημέρωση/Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 
 
 
 
 
 

               Ο Δήμαρχος 
 
                                                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
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                                                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
                                                                                        ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ   
                                                                                   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

               
 
                     ΣΑΛΕΠΗ ΤΕΡΕΖΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

                                                                                               
 
 

 

   

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 28/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   14.006,30ευρώ 

Φ.Π.Α. (24%) 3.361,51 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  17.367,81 ευρώ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.7135.0002 

CPV  39300000-5 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τεχνική Έκθεση  

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Τιμολόγιο μελέτης 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τιμολόγιο  προσφοράς 

 
 
 
 
 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΔΗΜΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ   

Δ/νση: ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπαϊωάννου Τ.  
Email : papaioannou@dimosbyrona.gr 
Τηλέφωνο: 2107608375 
 





 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η προμήθεια  έχει σκοπό την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό του νεοσύστατου τμήματος 
αστικής πανίδας του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα : 

-  Την διενέργεια όσο το δυνατόν περισσότερων στειρώσεων  με αξιοποίηση της 
εθελοντικής προσφοράς κτηνιάτρων (εξοπλισμός κτηνιατρείου,  συσκευές ανάγνωσης 
microchip ζώων) 

- Την ενημέρωση και διάδοση της ορθής συμπεριφοράς απέναντι σε δεσποζόμενα και 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες(εξοπλισμός 
υλοποίησης προγραμμάτων κλπ) 

- Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων προκειμένου να οδηγηθούν για στείρωση ή 
θεραπεία, ή να προωθηθούν για αναδοχή ή υιοθεσία (εξοπλισμός περισυλλογής,  
μεταφοράς) 

- Την κάλυψη των αναγκών βραχείας (κάποιων ωρών ή λίγων ημερών) φιλοξενίας ζώων 
(εξοπλισμός  βραχείας παραμονής) 

- Την σίτιση /πόση σε σταθερά σημεία σε όλο τον Δήμο (ταίστρες, ποτίστρες) 
- Την ομαλή επανένταξη των αδέσποτών ζώων(σπιτάκια). 

 
    Βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, η  παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με την διαδικασία 
της απ ‘ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως του άρθρου 118 . 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.006,30 € , πλέον  ΦΠΑ 24%   
3.361,51 €,  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 17.367,81 €    που θα βαρύνει τον 
ΚΑ.64.7135.0002 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς -
Πρόγραμμα ΆΡΓΟΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) οικονομικού έτους 2022 και 2023. Η υπηρεσία 
ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)  ως εξής: 
 
Κωδικός 
που θα 
επιβαρυν
θεί 

Περιγραφή   ΔΑΠΑΝΗ 
2022 

ΔΑΠΑΝΗ 
2023 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2022-2023 

Ταξινόμιση κατά cpv 

ΚΑ.64.71
35.0002 

΄΄Προμήθει
α  
εξοπλισμού 
για το 
πρόγραμμα 
αδέσποτων 
Δήμου 
Βύρωνα’’ 

ΕΚΤΙΜ.Α
ΞΙΑ 

120,96 13.885,34  14.006,30   39300000-5 με τίτλο 
ποικίλος εξοπλισμός 

ΦΠΑ24% 29,03 3.332,48 3.361,51 

ΣΥΝΟΛΟ  149,99 17.217,82 17.367,81  

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και 
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και 
συγκεκριμένα στον κωδικό ΚΑ 64.7135.0002.  και θα προβλεφθεί και το ανάλογο ποσό που 
απαιτεί η παρούσα μελέτη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 στον ίδιο 
κωδικό. 

   
      
Η παρούσα δαπάνη έχει ενταχθεί  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 
 

 
 





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
               Οι προμήθειες της παρούσας μελέτης περιλαμβάνουν αναλυτικά τα εξής: 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
1. Συσκευές ανάγνωσης microchip ζώων . Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης 
ζώων συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 
του ν. 4830/2021. Οι αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 
και να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον 
μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία. Αρ. τεμαχίων : 3 
 
2.Εξοπλισμός κτηνιατρείου Αρ. τεμαχίων : 15 
Εξοπλισμός κτηνιατρείου για στειρώσεις από εθελοντές κτηνιάτρους όπως προβλέπεται με βάση 
την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021. Ο σχετικός αναγκαίος εξοπλισμός αναφέρεται στην 
Απόφαση Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 1486/16.07.2015 τεύχος Β') «Διαδικασία παραχώρησης και 
απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την 
πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Ο 
εξοπλισμός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημοτικούς χώρους που πληρούν τις 
προδιαγραφές της ΥΑ και με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να στειρωθούν πολλά περισσότερα 
αδέσποτα. 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:  
 Φορητό χειρουργικό κτηνιατρικό τραπέζι, με επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι και αυξομείωση 
ύψους. Αριθ. τμχ.1 
Τροχήλατο φωτισμό χειρουργείου Αριθ. τμχ.1 
 Παροχή οξυγόνου χειροκίνητου τύπου, αναπνευστικός ασκός τύπου ambu. Αριθ. τμχ.1 
 Τροχήλατος οροστάτης (για την συγκράτηση φιάλης παροχής θεραπευτικών διαλυμάτων, 
ορών). Αριθ. τμχ. 3 
 Κλίβανος αποστείρωσης των χειρουργικών εργαλείων. Αριθ. τμχ.1 
Ζυγός μέτρησης βάρους των ζώων Αριθ. τμχ.1 
 Επιτραπέζιο ψυγείο φαρμακείου. Αριθ. τμχ.1 
Ηλεκτρική κουρευτική μηχανή Αριθ. τμχ.1 
 Λοιπά εργαλεία: σετ χειρουργικά εργαλεία, στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο και 
θερμόμετρο Αριθ. τμχ.5 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Εξοπλισμός Βραχείας παραμονής ζώων που περισυλλέγονται και μεταφορά σε κτηνιατρείο.  
Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 10 «Αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και χρηματοδότηση των 
Δήμων». Υπάρχει ανάγκη για την βραχεία παραμονή ζώων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Α. Ζώα που περισυλλέγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και πρέπει 
να παραμείνουν κάπου μέχρι να αναζητηθεί ο κηδεμόνας τους ή να οδηγηθούν για κτηνιατρική 
εξέταση, για περίθαλψη ή για στείρωση.  
Β. Ομαδική βραχεία παραμονή ζώων που περισυλλέγονται για στείρωση από εθελοντές 
κτηνιάτρους σε αναμονή των επεμβάσεων που είναι μαζικές δεδομένου ότι διαρκούν λίγες 
μέρες. Μετά την επέμβαση της στείρωσης τα ζώα πρέπει να παραμείνουν για ένα 2-3 ημέρες σε 
προφυλαγμένο χώρο μέχρι να επανενταχθούν. 
Γ. Ζώα που αφαιρούνται από συλλέκτες ζώων ή παράνομους εκτροφείς λόγω κακοποίησης είτε 
με εισαγγελική εντολή είτε σε έκτακτες περιπτώσεις από την Αστυνομία ή τον Δήμο όπως 





προβλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 1, μέχρι να οδηγηθούν στο κτηνιατρείο για εξέταση και 
στείρωση.  
Προκειμένου να υπάρχει ασφαλής προσωρινή παραμονή και μεταφορά των ζώων απαιτούνται: 
1.     Μεταλλικά κλουβιά 
Το μεταλλικό κλουβί κατασκευασμένο από χάλυβα, με υψηλή αντοχή. Με μεγάλες πόρτες και 
ασφαλές κλείδωμα των χερουλιών με λουκέτο.  Με επικλινή ενισχυμένη σκεπή από χάλυβα για 
την απορροή των οβρίων υδάτων και του χιονιού.  Ελάχιστες διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ 
ύψος): 260 X 160 X 180cm. Αρ. Τεμαχίων : 3 
 2.       Σπιτάκια σκύλου 
Το  σπιτάκι σκύλου κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο,  δάπεδο εσωτερικά  υπερυψωμένο, 
σκεπή δίριχτη με κλίση στις πλαϊνές πλευρές για την καλύτερη απορροή του νερού. Σε δύο 
μεγέθη για μεγάλου και μεσαίου μεγέθους ζώα. Αρ. τεμαχίων : 4 
 Κλωβοί μεταφοράς  
3. Πλαστικοί σε τρία μεγέθη για μεταφορά ζώων 2μικρού, 2 μεσαίου και 2μεγάλου μεγέθους. 
Αρ. τεμαχίων : 6 
4. Συρμάτινοι κλωβοί μεταφοράς και ανάνηψης σε τρία μεγέθη για μεταφορά ζώων. Διαστάσεις 
περίπου :7μικρού μεγέθους,   (62X44X50cm), 7 μεσαίου (76x48x54cm) και 6 μεγάλου μεγέθους 
(92x57x64cm). Αρ. τεμαχίων : 20 
5. Μέσα σύλληψης και περισυλλογής. Αρ. τεμαχίων : 6 
Περιλαμβάνουν : 
 Παγίδα για σκύλους μεγάλη (128x52x61cm) 
 Παγίδα για γάτες μικρή (62x19x21cm) , τμχ 2 
Βρόγχος σύλληψης σκύλου με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου, μήκους 150 cm 
περίπου.  
 Βρόγχος σύλληψης σκύλου με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου, μήκους 100 cm 
περίπου.  
 Απόχη για  την σύλληψη και την αντιμετώπιση γάτας που είναι εγκλωβισμένη ή βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Απόχη από συμπαγές και ελαφρύ δίχτυ για την ασφαλή σύλληψη της γάτας. Mε 
τηλεσκοπικό κοντάρι από αλουμίνιο.  
6. Τροχήλατο φορείο μικρών ζώων σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο :  Με δύο 
ζώνες για συγκράτηση του ζώου στη θέση του,  με δύο ρόδες για την εύκολη μεταφορά του 
φορείου από ένα άτομο. Αρ. τεμαχίων : 1 
   Με βάση την παρ. 5 γ του άρθρου 10 «Αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και χρηματοδότηση 
των Δήμων», ο Δήμος οφείλει να δημιουργήσει σημεία σίτισης και πόσης για τα αδέσποτα ζώα 
που επανεντάσσει σε κοινόχρηστους χώρους. 
7. Ταΐστρες.   Αρ. τεμαχίων : 30 εγκατεστημένες  με κλειδαριές  
Η ταίστρα πρέπει να είναι  γαλβανιζέ ή πλαστική  . Να χωρά τροφή έως 10-15kg και να έχει 
διαστάσεις περίπου έως 60hx35x13,5cm με  κλειδαριά και εγκατεστημένη 
Με σταθερή παροχή φρέσκιας τροφής, να διατηρεί την τροφή στεγνή, γευστική και ποιοτική. Να 
διαθέτει   λουκέτο  και πάνω στην επιφάνεια της ταΪστρας  και να υπάρχει αυτοκόλλητο ,που θα 
γράφει με μεγάλα γράμματα<<Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ>>και 
πατουσάκια . 
Να είναι σχεδιασμένη για γάτες . 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κλειδαριά και η εγκατάσταση της ταίστρας. 
8. Ποτίστρες. 30 ποτίστρες εγκατεστημένες. 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ με τα εξής χαρακτηριστικά:Μεταλλική Γαλβανιζέ Ποτίστρα με Δοχείο αναπλήρωσης 
Νερού & Ποτίστρα Σταθερής Στάθμης Νερού Χωρητικότητα: 8Lt,  Διαστάσεων περίπου: 
23x33x46cm  
27 ΤΕΜΑΧΙΑ ανοξείδωτα ή κεραμικά χωρητικότητας περίπου 1-1,5 λίτρο. 





Στην τιμή  περιλαμβάνεται  η εγκατάσταση των ποτιστρών. 
9.  Σπιτάκια για γάτες εξωτερικού χώρου. Προκειμένου για ζώα που επανεντάσσονται σε 
κοινόχρηστους χώρους, για λόγους καλύτερης προφύλαξής τους, αλλά και για λόγους 
εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι τα αδέσποτα ζώα οφείλουμε να τα 
φροντίζουμε και βρίσκονται στην φροντίδα του Δήμου, προβλέπεται η τοποθέτηση 
καλαίσθητων κατασκευών που μπορούν να φιλοξενήσουν ως και 3 γάτες, σε ξεχωριστούς 
χώρους, εγκατεστημένων.       Αρ. Τεμαχίων : 20  
12.  Εξοπλισμός για την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης- 
προώθησης υιοθεσιών .Αρ. τεμαχίων : 6. Περιλαμβάνει: 
 Προτζέκτορας, οθόνη προβολής περίπου 2μ.x2μ., βάση στήριξης προτζέκτορα, ηχεία και  
φωτογραφική μηχανή  με κάρτα μνήμης τουλάχιστον 32GB. 
Η προμήθεια του  φορητού υπολογιστή  laptop που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ:ΨΥ1Ζ46ΜΤΛ6-ΘΩ2) θα συμπεριληφθεί στην προμήθεια υπολογιστών του 
Δήμου μας. 
Για όλες τις ομάδες ισχύουν τα εξής:  
 Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η αξία του είδους, το όφελος του προμηθευτή, η 
προσκόμιση του είδους σε χώρο που υποδεικνύει η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εργασιών για την παράδοσή του ( στις ταίστρες, ποτίστρες και στα σπιτάκια εξωτερικού χώρου 
περιλαμβάνεται και η εγκατάστασή τους) και όλων των   νόμιμων κρατήσεων. Όλες οι δαπάνες, φόροι, 
τέλη κ.λπ. βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη τιμή , καμιά 
αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης, δεν είναι 
δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. Για κάθε  ατύχημα  στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε 
τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο 
ίδιος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 
παράδοση των ειδών στου υποδεικνυόμενους χώρους και είναι υπεύθυνος για κάθε  ζημιά που θα 
προκληθεί  μέχρι την παράδοσή τους. 
Οι προσφορές πρέπει να γίνονται ανά ομάδα ειδών. Κάθε προσφορά πρέπει  να περιλαμβάνει το 
σύνολο όλων  των ειδών της ομάδας. Οι υποψήφιοι που συμφωνούν με την μελέτη και  προσφέρουν 
την οικονομικότερη τιμή για κάθε ομάδα  θα επιλέχθούν ως ανάδοχοι.  Προσφορές που δεν 
περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών ανά    ομάδα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη σε χρονικό διάστημα 10 ημερών το 
αργότερο,  από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΕΤΟΣ 2022 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή 
μονάδας €  

Ποσότητα 

 τμχ 

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  
δαπάνης € 

1 Συσκευές ανάγνωσης microchip 
ζώων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 40,32 3 120,96 

 ΣΥΝΟΛΟ    120,96 

 ΦΠΑ 24%      29,03 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    149,99 





 
 

ΕΤΟΣ 2023 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή μονάδας €  Ποσότητα 

 τμχ 

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Εξοπλισμός 
κτηνιατρείου 

 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 
(φορητό τραπέζι , 
τροχήλατος 
φωτισμός κ.λπ.) 

3.225,70 1 3.225,70 

 ΣΥΝΟΛΟ    3.225,70 

 ΦΠΑ 24%      744,17 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    3.999.87 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή 
μονάδας €  

Ποσότητ
α 

  

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Μεταλλικά κλουβιά  3ΤΕΜΑΧΙΑ   1.693,54 1   1.693,54 

2 Σπιτάκια σκύλου   4 ΤΕΜΑΧΙΑ (2Μ,2L) 322,58 1 322,58 

3 Κλωβοί μεταφοράς πλαστικοί 
σε τρία μεγέθη για μεταφορά 
ζώων μικρού, μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους. 

 6 ΤΕΜΑΧΙΑ (2S,2M,2L) 564,51 1 564,51 

4 
Συρμάτινοι κλωβοί μεταφοράς 
και ανάνηψης σε τρία μεγέθη 
για μεταφορά ζώων μικρού, 
μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους. 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 

(7S ,7M,6L) 

 1.612,90 
1 

 1.612,90 

5 Μέσα σύλληψης και 
περισυλλογής 

 6ΤΕΜΑΧΙΑ 927,41 1 927,41 

6  Τροχήλατο φορείο μικρών 
ζώων σε περίπτωση 
τραυματισμού από τροχαίο  

ΤΕΜΑΧΙΟ 322,58 1 322,58 





7 Ταΐστρες  με κλειδαριές 
εγκατεστημένες 

ΤΕΜΑΧΙΟ 57 30 1.710 

8 Ποτίστρες 30 εγκατεστημένες 
ποτίστρες.  

 30 ΤΕΜ. 
(3 μεγάλες με δοχείο  
αναπληρωσης  ,27 
απλές μικρές ) 

1.193,22 1 1.193,22 

9 Σπιτάκια για γάτες εξωτερικού 
χώρου εγκατεστημένα 

20 ΤΕΜ. 1.612,90 1 1.612,90 

 ΣΥΝΟΛΟ    9.959,64   

 ΦΠΑ 24%    2.390,31   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    12.349,95 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή μονάδας €  Ποσότητα 

  

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Προτζέκτορας, οθόνη 
προβολής, βάση στήριξης 
προτζέκτορα, ηχεία και 
φωτογραφική μηχανή  

 6ΤΕΜΑΧΙΑ 700 1 700 

 ΣΥΝΟΛΟ    700,00 

 ΦΠΑ 24%     168,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    868,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1,2 ΚΑΙ 3          ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑ   14.006,30+3.361,51   ΦΠΑ  =17.367,81 ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1
ο

: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας 
     Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάσει των οποίων   και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης ,  θα γίνουν η  ΄΄Προμήθεια  

εξοπλισμού για το πρόγραμμα αδέσποτων Δήμου Βύρωνα’’. Ο Εργοδότης θα ονομάζεται ο  
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί 
η προμήθεια, βάσει της προσφοράς. 

 
Άρθρο 2

ο

: Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 





- του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 

- του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

- του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

- του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

- της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

- του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και  
άλλες διατάξεις», 

- του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

- Διατάξεις της  παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

   12. Διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15
Α

)  < Περισυλλογή και διαχείριση      αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς>. 

   13. Διατάξεις του άρθρου 46 του  Ν.4235/2014  (ΦΕΚ 32 
Α

) < Τροποποίηση του Ν.4039/2012 
(Α΄15) >  παρ. 6 σύμφωνα με την οποία το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012. 

   14. Την ΚΥΑ  331/10301/25-1-2013, (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ). 
   15. Την αριθμ. 1711/150664/14 (ΦΕΚ -3249 Β/4-12-14) Κ.Υ.Α . 

16. του Ν 604/1977 ΦΕΚ Α 163 περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων ,κλινικών 
και ενδιαιτημάτων ζώων. 

17.Του Π.Δ 463/1978 ΦΕΚ Α 96 περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 
ιδιωτικών ιατρείων κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων .Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων 
και τηρούμενων βιβλίων. 

18. Τον Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32/11-2-14) Διοικητικά μέτρα ,διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών 
και 
 
Άρθρο 3

ο

: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα μελέτη 





 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων. 

 
Άρθρο 4

ο

: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Άρθρο 5

ο

: Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (A' 215). 

5.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 





ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από 
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

Άρθρο 6
ο

: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός 
και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 
6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην: 

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 
και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα). 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 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 του κράτους -μέλους ή 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 ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
Τα ανωτέρω 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). 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κ.λπ. ως ορίζεται στο άρθρο 
1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα 
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

 
Άρθρο 7

ο

: Ισχύς σύμβασης 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων 
και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και έως 28-2-2023.  
 

Άρθρο 8
ο

: Παραλαβή προμηθειών 

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των 
άρθρων 200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την κατά 
νόμο αρμόδια επιτροπή προμηθειών. 

   Η προμήθεια από τον ανάδοχο   θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης της  αρμόδιας υπηρεσίας 
του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω 
προμήθειας,  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες το αργότερο,   από την ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας. 
Η σύμβαση θα παρακολουθείτε από το τμήμα ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ. 
Άρθρο 9

ο

: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της 
προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για 
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
Άρθρο 10

ο

: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού 
αντικειμένου στο όνομα του οικονομικού φορέα, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών 
και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής ,εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ειδών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει κάθε μήνα, σχετικό παραστατικό της προμήθειας που 
εκτελέστηκε κατά την διάρκεια του μήνα. 
 
Άρθρο 11

ο

: Ζημιές – Ατυχήματα 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 
του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη 
και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
Άρθρο 12

ο

: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 13

ο

: Κρατήσεις 





Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. 

ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. 
 
Άρθρο 14

ο

: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας 
που είναι σε ισχύ. 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                  Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                              ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

 
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                       ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΤΟΣ 2022 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή 
μονάδας €  

Ποσότητα 

 τμχ 

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  
δαπάνης € 

1 Συσκευές ανάγνωσης microchip 
ζώων  

ΤΕΜΑΧΙΟ  3  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 

 

ΕΤΟΣ 2023 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή μονάδας €  Ποσότητα 

 τμχ 

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Εξοπλισμός 
κτηνιατρείου 

 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 
(φορητό τραπέζι , 
τροχήλατος 
φωτισμός κ.λπ.) 

 1  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 

ΟΜΑΔΑ 2 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή 
μονάδας €  

Ποσότητ
α 

  

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Μεταλλικά κλουβιά  3ΤΕΜΑΧΙΑ  1  

2 Σπιτάκια σκύλου   4 ΤΕΜΑΧΙΑ (2Μ,2L)  1  





3 Κλωβοί μεταφοράς πλαστικοί 
σε τρία μεγέθη για μεταφορά 
ζώων μικρού, μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους. 

 6 ΤΕΜΑΧΙΑ (2S,2M,2L)  1  

4 
Συρμάτινοι κλωβοί μεταφοράς 
και ανάνηψης σε τρία μεγέθη 
για μεταφορά ζώων μικρού, 
μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους. 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 

(7S ,7M,6L) 

 
1 

 

5 Μέσα σύλληψης και 
περισυλλογής 

 6ΤΕΜΑΧΙΑ  1  

6  Τροχήλατο φορείο μικρών 
ζώων σε περίπτωση 
τραυματισμού από τροχαίο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1  

7 Ταΐστρες  με κλειδαριές 
εγκατεστημένες 

ΤΕΜΑΧΙΟ  30  

8 Ποτίστρες 30 εγκατεστημένες 
ποτίστρες.  

 30 ΤΕΜ. 
(3 μεγάλες με δοχείο  
αναπληρωσης  ,27 
απλές μικρές ) 

 1  

9 Σπιτάκια για γάτες εξωτερικού 
χώρου εγκατεστημένα 

20 ΤΕΜ.  1  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή μονάδας €  Ποσότητα 

  

Συνολική  
Εκτιμώμενη 

αξία  δαπάνης 
€ 

1 Προτζέκτορας, οθόνη 
προβολής, βάση στήριξης 
προτζέκτορα, ηχεία και 
φωτογραφική μηχανή  

 6ΤΕΜΑΧΙΑ  1  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     





 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1,2 ΚΑΙ 3          ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑ                +                           ΦΠΑ  =                          
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

                                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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