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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 32/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

     Θέμα: «Επικαιροποίηση μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια 

τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  

Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2021-22». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 12757/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 170 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης 

Αγροτ.Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου (Ζ.Κολέτσου)  που έχει ως εξής:   

 

«…..Σας διαβιβάζουμε την από 31-3-2021 μελέτη για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο 

“Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δ. 

Πρέβεζας, για το έτος 2021-22>> όπου έγινε τροποποίηση του άρθρου 6 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4782/2021 ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



1. Εγγύηση συμμετοχής    

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ,  δύο 

τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής 

εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της 

σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό 

καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%). Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 και παρακαλούμε για την επικαιροποίηση της σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις...…». 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• αρ.181/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΥ9ΘΩΞΧ-Θ26) 

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Την επικαιροποίηση της από 31-3-2021 μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δ. 

Πρέβεζας, για το έτος 2021-22», η οποία εγκρίθηκε με την αρ.181/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΥ9ΘΩΞΧ-

Θ26), η οποία  σύμφωνα με την  τροποποίηση του άρθρου 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων με 

βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4782/2021, διαμορφώνεται  ως εξής: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης,  

Περιβάλλοντος, καθαριότητας 

& Πρασίνου 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κολέτσου Ζαχαρένια 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.872,77 €  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ  

 

ΕΤΟΣ 2021 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/νση Αγρ/κής Ανάπτυξης, Περιβάλ/ντος 

Καθαριότητας & Πρασίνου 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

  

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 

: 

  

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.872,77 € 

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 02.70.6632.001 

 

 

 

 

 

 

1. ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2021-22, που θα παραδοθεί 

τμηματικά στο σημείο σίτισης του Δήμου, για το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/02-

02-2012 είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Ύστερα από καταγραφή των αναγκών και αφού 

συγκέντρωσε πληροφορίες από την εγχώρια αγορά η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Πρέβεζας, συνέταξε την παρούσα Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με την οποία θα γίνει η προμήθεια, 

υπολογίζοντας τις ανάγκες των 361 ζώων ανά δεκαπενθήμερο, σε 2.520 Κg, τροφής με 

ημερήσια κατανάλωση 0,459γραμ τροφής, ανά ζώο (2.520Χ24δεκ..=60.480κιλά, 

60.480κιλά/365ημ.=165,70κιλά/ημ., 165,70κιλά/ημ./361 ζώα=0,459γραμ./ζώο. ). Έτσι σε 

ετήσια βάση απαιτούνται 2520Χ24=60480 κιλά τροφής ή 60480/20=3024 τεμ. των 20 κιλών. 

Η ανωτέρω προμήθεια έχει προϋπολογισμό 34872,77 €, θα καλυφθεί από το τέλος 

προστασίας και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων, θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.6632.001 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, του έτους 2021, με τίτλο <Προμήθεια τροφών, 

εμβολίων και λοιπών ειδών για τα αδέσποτα ζώα> και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 <Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/8-8-

2016)>>. Η μελέτη αφορά την κάλυψη των αναγκών σίτισης των αδέσποτων ζώων του Δ. 

Πρέβεζας, έτους 2021-22, συνολικά για δώδεκα (12) μήνες, μέχρι τη συμπλήρωση του συνόλου 

της σύμβασης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

 

Οι υπό προμήθεια ζωοτροφές, θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται και 

να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα και να είναι 

εγκεκριμένες για κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

Οι ζωοτροφές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 

ΟΛΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΕΦΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Ελάχ. 24,00% Ελάχ. 10,00% Ελάχ. 3,00% Μέγ. 9,00% Μέγ. 10% 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

Πρέβεζα: 31 -03-2021 

Ελέγχθηκε 

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

  

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΡΓΟ:                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος,                          ΤΗΝ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Καθαριότητας & Πρασίνου                                                        ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης                                                    ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

                                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:34.872,77 € 

( συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 02.70.6632.001 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμ.) 

ΤΙΜΗ 

€/ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  

Κροκέτα 

συντήρησης για 

ενήλικους σκύλους 

(συσκευασίας 20 

κιλών) 

3.024 

(2.520Χ24=60.480κιλ.τροφής/20=3.024) 

9,30 € 28.123,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 28.123,2 

ΦΠΑ 24% 6.749,57 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 34.872,77 

 

Πρέβεζα: 31-03-2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

 

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ                                  ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας & Πρασίνου 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

: 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.872,77 € 

( συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 02.70.6632.001 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σύμφωνα με τους όρους της 

………………………………… Διακήρυξης Δημάρχου Πρέβεζας  

(ολογράφως & αριθμητικώς) 

1 

Ζωοτροφές 

 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την 

παράδοση των ζωοτροφών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την …………………….. 

διακήρυξη Δημάρχου Πρέβεζας. 

 

  Πρέβεζα, ……./……/2021 

   Ο Προσφέρων  

   

  

   

   

 

 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΘΕΜΑ: 

«Προμήθεια τροφής 

για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δ. 

Πρέβεζας για το έτος 

2021-22». 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34.872,77 € 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Τέλος προστασίας και 

περίθαλψης των 

αδέσποτων ζώων 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙ5ΩΩΞΧ-ΖΙΞ



Γ΄) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

(ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ) 

 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, που θα παραδοθεί τμηματικά στο σημείο σίτισης του Δήμου. Η 

ανωτέρω προμήθεια έχει προϋπολογισμό 34.872,77 Ε, θα καλυφθεί από το τέλος προστασίας και 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.6632.001 εξόδων του προϋπολογισμού 

του Δήμου, του έτους 2021, με τίτλο <Προμήθεια τροφών,εμβολίων και λοιπών ειδών για τα 

αδέσποτα ζώα>. Η μελέτη αφορά την κάλυψη των αναγκών σίτισης των αδέσποτων ζώων του Δ. 

Πρέβεζας, συνολικά για δώδεκα μήνες, μέχρι τη συμπλήρωση του συνόλου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006 τεύχος Α') «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 

και ιδιαίτερα του αρ. 209 

• Του Ν. 4412/2016 << Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 

147/8-8-2016)>> 

• Του Ν. 4039/2012<<Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 

προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, 

(ΦΕΚ 15/2-2-2012)>> 

• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτό διοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

• Του Ν. 4555/1018 (ΦΕΚ 133 τ. Α΄/19-7-2018): Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της 

Τοπ. Αυτ/σης -Ενίσχυση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1>-

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας ΥΠΕΣ. 

• Του Ν. 4782/21(ΦΕΚ 36/Α/9-3-21): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές 

και την υγεία. 
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Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη 

 Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). 

 Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 << 

Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/8-8-2016)>> σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του Ν.4782/21(ΦΕΚ 36/Α/9-3-21): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την 

υγεία». 

 

 

Άρθρο 5ο Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση 

της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 

6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

 

Άρθρο 6ο Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χρηματικό ποσό <<562,46>>, πεντακόσια εξήντα δύο και 

σαράντα έξι, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
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Ο ανάδοχος της σύμβασης υποχρεούται να παράσχει <<Εγγύηση καλής εκτέλεσης >> χρηματικό 

ποσό <1.124,92>>, χίλια εκατόν είκοσι τέσσερα και ενενήντα δύο Ευρώ. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

 

Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης δε θα είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την παράδοση. Ο ανάδοχος 

εγγυάται με την προσφορά του πως τα προς προμήθεια είδη είναι κατάλληλα για την χρήση για την 

οποία προορίζονται. Το κόστος επισκευής βλαβών εξαιτίας της χρήσης των προς προμήθεια ειδών 

(εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των χρηστών) βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των ανάδοχο της 

προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 8° Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα, βία η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 9° Χρόνος παράδοσης υλικών-Ποιότητα υλικών 

Η παράδοση της τροφής, θα γίνεται τμηματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της σύμβασης (12 

μήνες) και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 

μεγάλης ποσότητας ζωοτροφής. 

Με την παραλαβή της εντολής ο προμηθευτής οφείλει εντός πέντε εργάσιμων ημερών να 

παραδώσει τη ζωοτροφή. 

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προμήθεια του συνόλου της αναγραφόμενης επί 

του προϋπολογισμού ποσότητας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο σύνολο της 

ποσότητας που θα του ζητηθεί. 

Τα προς προμήθεια προϊόντα, θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των προδιαγραφών και θα είναι 

απολύτως κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. Αν προκληθούν βλάβες λόγω κακής 
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ποιότητας, ο ανάδοχος θα προβεί σε αποκατάστασή τους με δικά του έξοδα και σε αντικατάσταση 

υλικών άμεσα. 

 

 

Άρθρο 10ο Τόπος παράδοσης υλικών 

Η παράδοση της τροφής, θα γίνεται τμηματικά, στο σημείο σίτισης του Δ. Πρέβεζας, ανάλογα με 

τις ανάγκες του Δήμου και με ευθύνη και μέριμνα μεταφοράς και εκφόρτωσης του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 11ο Παραλαβή υλικών 

2. - Η παραλαβή της ζωοτροφής θα γίνει από τις οικείες Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών 

που συγκροτήθηκαν με την αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. 

Πρέβεζας. 

3. - Η παραλαβή της ζωοτροφής πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση 

χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ο Συντάκτης 
 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

   

   

Κολέτσου Ζαχαρένια 
 

Καζούκας Ευάγγελος 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  368/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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