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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την προμήθεια τροφών στο Δημοτικό 

Κυνοκομείο αδέσποτων και φιλοξενούμενων ζώων του Δήμου Κομοτηνής. 

  Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση 
τις προβλεπόμενες  προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη και ειδικά οι τροφές θα 
είναι κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου ή θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη 
των 18 μηνών από την παραλαβή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα 
επιστρέφονται. 
Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 

απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από 

πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, 

Η εργασία θα γίνει από προσωπικό του Δημοτικού Κυνοκομείου με  τα απαραίτητα 

προσόντα, καθώς και τα μέσα που πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αρτιότητα του προγράμματος εκτέλεσης της εργασίας που αναλαμβάνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή, 04/11/2016 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 2 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ Kg με 
την εξής σύνθεση:                                                             

Δημητριακά, κρέας & ζωϊκά 
παράγωγα, έλαια& λίπη, παράγωγα 

φυτικής προέλευσης, μεταλλικά 
στοιχεία. 

Αναλυτική σύσταση: Πρωτεϊνες 22% 
Ολικές λιπαρές ουσίες: 9% 

ολικές ινώδεις ουσίες: 4,5% 
ολική τέφρα: 9% 

υγρασία: 9% 
Πρόσθετες ύλες ανά κιλό 

Βιταμίνη Α 11.280IU, Βιταμίνη D3 
4.860, Βιταμίνη Ε 30,5mg, χαλκός 5mg, 
ψευδάργυρος 47mg, σίδηρος 24,5mg, 
ιώδιο 0,76mg, μαγγάνιο 4mg, σελήνιο 

0,20mg. 
 

  κιλά. 14.840   0,70 10.388,00 € 

2 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΚΥΛΟΥ 1200gr 
 

τεμ 100     0,95 95,00 € 

Σύνολο    καθαρής αξίας         10.483,00 € 

ΦΠΑ 24%      2.515,92 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης      12.998,92€ 

                                                                                  
  

 

Κομοτηνή, 04/11/2016 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 2 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την προμήθεια τροφών στο Δημοτικό 

Κυνοκομείο αδέσποτων και φιλοξενούμενων ζώων του Δήμου Κομοτηνής. 

  Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση 
τις προβλεπόμενες  προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη και ειδικά οι τροφές θα 
είναι κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου ή θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη 
των 18 μηνών από την παραλαβή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα 
επιστρέφονται. 
Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 

απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από 

πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, 

Η εργασία θα γίνει από προσωπικό του Δημοτικού Κυνοκομείου με  τα απαραίτητα 

προσόντα, καθώς και τα μέσα που πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αρτιότητα του προγράμματος εκτέλεσης της εργασίας που αναλαμβάνει. 

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την 

φύλαξη περισυλλογή φροντίδα των αδέσποτων ζώων και  απολύμανση στο 

κυνοκομείου. 

Η εργασία θα γίνει από επαρκές σε αριθμό προσωπικό με τα απαραίτητα 

προσόντα, καθώς και τα μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα του 

προγράμματος εκτέλεσης της εργασίας που αναλαμβάνει. 

 Πλήρης εργασία σίτησης των αδέσποτων ζώων φροντίδας σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου, , εγκεκριμένων από τα Υπουργεία Υγείας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παραπάνω χρήση, οποιασδήποτε 

αναγκαίας ποσότητας. 
 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

 την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 

1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.  

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

 της αριθ. 27/27874/93 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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 Του Ν. 2286/1995 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το γεγονός ότι βάσει των διατάξεων του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α29-05-2013) 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, οι 

αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων με προιπολογισμό ανωτέρου 

των εξήντα  χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6  μήνες αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης 

και λήγει με την παράδοση της εργασίας.  

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 

Οι εκ των συμβαλλομένων φορέων αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1.1 Την υποχρέωση για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 1 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

1.2 Την απασχόληση ειδικού προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα 

μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαμβάνει μετά 

της δαπάνης των ασφαλίστρων. 

1.3 Την εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

 

Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

Να διευκολύνει το προσωπικό του έργου, που θα απασχοληθεί για την εκπόνηση της 

εργασίας. 

Η πληρωμή του ποσού θα γίνει τμηματικά στο τέλος του κάθε μήνα με την πρόοδο των 

εργασιών. 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 

βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 
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 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

         

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου ενδεικτικά έχει 

υπολογισθεί στα 12.998,92 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Συνολική δαπάνη των ως άνω πλήρως περιγραφόμενων στην τεχνική περιγραφή 

εργασιών πλήρως περαιωμένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρω εξόδων. 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.                      

Κομοτηνή, 04/11/2016 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 2 
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