
                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                Αρ. Πρωτ.: 37155
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                      
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία  ΠΡΟΣ :Όλους τους ενδιαφερομένους
Τηλέφωνο: 2132030613                    
FAX: 2132030630  
email: moira  @  dionysos  .  gr

 

ΘΕΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι  σύμφωνα με την  237/12.09.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο  Δήμος
Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  της περ. (15) της
παρ 3  του  άρθρου  2  του  Ν.4412/2016   με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση  :  «Προμήθειας τροφών
για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Διονυσου» και  στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  ,
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  7/2017  μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών ,  η  οποία  και  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€  συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  και 
θα βαρύνει τον  Κ.Α. 15.6699.0001 με τίτλο: «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή/μονάδας Σύνολο
Ξηρά τροφή για

ενήλικες σκύλους σε
κροκέτες (συσκευασία

20kg)

Τεμ. 70 16,00€ 1.120,00€

4017,50€700,00€Ξηρά
τροφή για κουτάβια

σε κροκέτες
(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 70 22,00€ 1.540,00€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα  νεογέννητα
κουταβάκια(συσκευασία
600 gr)Τεμ.

Ξηρά τροφή για
γάτες σε κροκέτες

(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 49 10,00€ 490,00€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα νεογέννητα γατάκια
(συσκευασία 250gr)

Τεμ. 40 7,00€ 182,00€

mailto:moira@dionysos.gr


Σύνολο 4.032,00€

ΦΠΑ 24% 967,68€

Στρογγυλοποίηση 0,32€
Συνολική Δαπάνη 5.000,00€

Ως εκ τούτου, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους  οικονομικούς φορείς  για την κατάθεση των αναγκαίων
δικαιολογητικών και  προσφοράς  (παρουσιάζονται ακολούθως ) σε  σφραγισμένους  φακέλους, μέχρι
την Δευτέρα  21/11/2017  και ώρα 14:00 μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου , Ταχ. Δ/νση: Λ.
Μαραθώνος 29 ,Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 :

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016

 Έλαβε πλήρη γνώση υπ’ αριθ. 7/2017  μελέτης του Τμήματος Προμηθειών   , η οποία  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) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα( π.χ. καταστατικό , ΦΕΚ, κλπ
ανάλογα τη νομική μορφή)

3) 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). Επίσςη
μπορεί  να  αναγράφεται  και  στο  πιστοποιητικό  από  το  ΓΕΜΗ  ότι  δεν  έχει  κατατεθεί  αίτηση
πτώχευσης κλπ όταν αφορά ατομική επιχείρηση.

4) Τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  δύναται   να  κατατεθούν  μαζί  με  την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση 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

6) Τεχνική προσφορά

7) Οικονομική προσφορά. 

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  Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα  άρθρα  203,218  και  219  του
ν.4412/2016

Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Συνημμένα:
1.Τεχνικη μελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2.Νομιμοποιητικα έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
3.Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

  



Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής
Διαχείρισης 

Αγαθοκλέους-Ακριτίδη
Αγγέλα

     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

   ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύ-
σου

Δήμος Διονύσου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπ: 5.000,00   Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   7/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      : 4.032,00 Ευρώ
Φ.Π.Α. (24%)                  :     967,68 Ευρώ
Στρογγυλοποίηση        :        0,32
ΣΥΝΟΛΟ                         : 5.000,00 Ευρώ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

   ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύ-
σου

Δήμος Διονύσου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπ: 5.000,00   Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση των αδέσποτων 
ζώων του Δήμου ανάλογα με το είδος, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, 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 Δήμου οικονομικού έτους 2017 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωσή ποσού 
5.000,00€ στον Κ.Α. 15.6699.0001  με τίτλο «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα». 
 Η σκοπιμότητα της έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 239/05.09.2017  Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών που 
απαρτίζουν τον 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 
15700000-5, με τίτλο «Ζωοτροφές». 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε
11/9/2017 11/09/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία Κεϊσίδου Δήμητρα
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Θεωρήθηκε
11/09/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταμένη Οικονομικής Δ/νσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

   ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύ-
σου

Δήμος Διονύσου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπ: 5.000,00   Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι τροφές θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης και έχουν ως εξής :

1. Ξηρά τροφή για ενήλικες σκύλους σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη
22% και λίπη όχι άνω του 10%

Τιμή συσκευασία :16,00€

2. Ξηρά τροφή για κουτάβια σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 28% και
λίπη όχι πάνω των 14%

Τιμή συσκευασίας :22,00€

3. Ξηρά τροφή για γάτες σε κροκέτες (συσκευασία 20kg) με ελάχιστη πρωτεΐνη 28% και
λίπη όχι πάνω των 10%

Τιμή συσκευασίας :17,50€

4. Πλήρες υποκατάστατο μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα κουταβάκια (συσκευασία 600gr)

Τιμή συσκευασίας :10,00€

5. Πλήρες υποκατάστατο μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα γατάκια (συσκευασία 250gr)

Τιμή συσκευασίας :7,00€

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Η τροφή θα πρέπει να παρασκευάζεται έτσι ώστε να έχει σταθερή σύνθεση, δηλαδή οι πρώτες
ύλες να μη διαφέρουν από παρτίδα σε παρτίδα. Δεν θα πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα ή να
υπάρχουν αλλοιώσεις στη σύσταση τους.

Οι  ξηρές  τροφές  πρέπει  να  περιέχουν  αντιοξειδωτικές  ουσίες,  εγκεκριμένες  από  την  Ε.Ε.  ,
απαραίτητες για να αποτρέπουν την οξείδωση των λιπαρών ουσιών.

Η  τροφή  πρέπει  να  είναι  υψηλής  πυκνότητας  και  υψηλής  ενεργειακής  πυκνότητας,  με
αποτέλεσμα οι ανάγκες των ζώων να καλύπτονται με μικρότερη ποσότητα τροφής, όπου οδηγεί
σε μειωμένο όγκο κοπράνων.

Αποφυγή κατά το δυνατό, τροφών με άλευρα ζωικής προέλευσης.

Οι  συσκευασίες  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένες  χωρίς  φθορές  στο  περιβλημά  τους  και  να
αναγράφεται καθαρά η ημερομηνία λήξης τους, η οποία δεν θα πρέπει να είναι νωρίτερα των έξη
μηνών από την ημερομηνία παράδοσής.

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε
11/9/2017 11/09/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία Κεϊσίδου Δήμητρα
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Θεωρήθηκε



11/09/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταμένη Οικονομικής Δ/νσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

   ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύ-
σου

Δήμος Διονύσου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπ: 5.000,00   Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή/μονάδας Σύνολο

Ξηρά τροφή για
ενήλικες σκύλους σε

κροκέτες (συσκευασία
20kg)

Τεμ. 70 16,00€ 1.120,00€

Ξηρά τροφή για
κουτάβια σε κροκέτες
(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 70 22,00€ 1.540,00€

Ξηρά τροφή για γάτες
σε κροκέτες

(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 40 17,50€ 700,00€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα  νεογέννητα
κουταβάκια(συσκευασία
600 gr)

Τεμ. 49 10,00€ 490,00€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα  νεογέννητα  γατάκια
(συσκευασία 250gr)

Τεμ. 40 7,00€ 182,00€

Σύνολο 4.032,00€

ΦΠΑ 24% 967,68€

Στρογγυλοποίηση 0,32€

Συνολική Δαπάνη 5.000,00€



Ο  προϋπολογισμός  της  παρούσας  μελέτης  θεωρείται  ενδεικτικός  ως  προς  τα  είδη  και  τις
ποσότητες  που  περιλαμβάνει  και  δεν  αποκλείεται  η  περίπτωση  να  απαιτηθεί  η  προμήθεια
επιπλέον  ποσοτήτων  σε  κάποιο  είδος  ή  κάποιων  άλλων  παρεμφερών  με  αυτά  ειδών  που
αναφέρονται στις τεχνικές  προδιαγραφές τις μελέτης, καθώς κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή
του  προγράμματος  διαχείρισης  των  αδέσποτων ζώων ο  Δήμος  έχει  κληθεί  να  αντιμετωπίσει
ποικίλα  περιστατικά .

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε
11/9/2017 11/09/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία Κεϊσίδου Δήμητρα
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Θεωρήθηκε
11/09/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταμένη Οικονομικής Δ/νσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

   ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύ-
σου

Δήμος Διονύσου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπ: 5.000,00   Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά  όλα  τα  είδη  και  τις  ποσότητες  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού.  Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 2ο

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει  τη μικρότερη τιμή στο σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών που απαρτίζουν τον προϋπολογισμό της μελέτης.
 Άρθρο 3ο

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται για 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως
του ποσού της σύμβασης, όποιο  από τα δύο συμβεί πρώτο.
Άρθρο 4ο
Η παράδοσή των ειδών θα γίνεται τμηματικά  στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Διονύσου και 
πάντα με προηγούμενη έγγραφη παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα εντός δύο (2) ημερών. Τα 
έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, η κατάλληλη μεταφορά και παράδοση βαρύνουν τον 
προμηθευτή , ο οποίος θα τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο . 
Άρθρο 6ο 
Σε περίπτωση που η ποιότητα δε θα είναι η ζητούμενη ή οι τροφές δεν ακολουθούν τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα επιστρέφονται στον προμηθευτή και θα αντικαθίστανται 
αμέσως εκ νέου χωρίς καμία αποζημίωση.
Άρθρο 7ο 
Η τιμολόγηση θα γίνεται 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 Δήμο.
Άρθρο 9ο 
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται 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 
«Δημόσιες 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
11/9/2017 11/09/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία Κεϊσίδου Δήμητρα
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Θεωρήθηκε
11/09/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταμένη Οικονομικής Δ/νσης



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή/μονάδας Σύνολο

Ξηρά τροφή για
ενήλικες σκύλους σε

κροκέτες (συσκευασία
20kg)

Τεμ. 70 ……………€ ……………€

Ξηρά τροφή για
κουτάβια σε κροκέτες
(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 70 …………€ …………€

Ξηρά τροφή για γάτες
σε κροκέτες

(συσκευασία 20kg)

Τεμ. 40 ……….€ ………..€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα  νεογέννητα
κουταβάκια(συσκευασία
600 gr)

Τεμ. 49 …………..€ …………€

Πλήρες  υποκατάστατο
μητρικού  γάλακτος  για
τα νεογέννητα γατάκια
(συσκευασία 250gr)

Τεμ. 40 ………..€ ……………€

Σύνολο …………….€

ΦΠΑ 24% …………..€

Συνολική Δαπάνη …………..€

………………………………..
(Τόπος – Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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 ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευ-
μένου, 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 Διοικητική
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 τρο-
ποποιήσεις 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
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
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 προβλε-
πόμενων 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 (Δ.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, Βε-
βαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύ-
πτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεω-
τικά: 
1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση  (ημεδαπό/αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/αλλοδαπό  νομικό  πρόσωπο,  συνεταιρισμός)
όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο: 

 Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία 
 Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος

της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς. 
 Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υπο-

χρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της Διακή-
ρυξης, εκτέλεση της προμήθειας 

 Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένω-
σης/Κοινοπραξίας 

 Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Ανα-
θέτουσας Αρχής. 

3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας  από το οποίο να προκύπτει  η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος 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 δια-
χείριση 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 αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού 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 καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική υπεύ-
θυνη δήλωση.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά πε-
ρίπτωση 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).


