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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Δοξάτου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προάσπιση και προαγωγή της 
δημόσιας υγείας εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η 
υπηρεσία αυτή προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των 
αδέσποτων ζώων και τη προώθηση της δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια του προγράμματος 
αυτού υποστηρίζει τα αδέσποτα με την παροχή ζωοτροφών, προκειμένου να μη 
δημιουργείται πρόβλημα, λόγω πείνας στους τοπικούς πληθυσμούς των αδέσποτων ζώων και 
κατ’ επέκταση στους δημότες. 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια: «Ζωοτροφών» για τη σίτιση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2020. Η δαπάνη που 
απαιτείται είναι 4.032.25 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24% και 4.999,99 Ευρώ με ΦΠΑ 24 % και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 70/6632.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020. 

Για την σύνταξη της παρούσας λήφθησαν υπόψη οι: 

• Διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 / Α / 02-02-2012): «Για τα δεσποζόμενα και τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 

χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 

• Διατάξεις του άρθρου 46: «Τροποποίηση του Ν. 4039/2012 (Α΄ 15)» του Ν. 

4235/2014 (ΦΕΚ 32 / Α / 11-02-2014): «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 

των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», παρ. 6 

σύμφωνα με την οποία το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: 

«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή 

μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις 



και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο 

οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των 

διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που 

εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη 

στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων 

και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. 

• Διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Α / 08-08-2016) με τίτλο «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται 

προσωπικά αυτός και μόνο, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις, 

για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο,  το πάσης φύσεως τυχόν 

προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά 

και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες 

τρίτων, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από 

την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 

εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η τμηματική και η οριστική παραλαβή των 

εργασιών της παραπάνω υπηρεσίας, θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής 

Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με το άρθρο 219 (παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών) του Ν.4412/2016.  

Η πληρωμή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, θα γίνεται μετά τη σύνταξη 

πιστοποίησης εργασιών, από την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου . Ο 

ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις, που ορίζονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 



άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτο, μέρος ή του όλου του 

αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση 

αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος, στον οποίο γίνεται η εκχώρηση, έχει τα προσόντα που 

εγγυώνται, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, επιλύονται 

κατά τις διατάξεις  του Ν. 4412/16. 

Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω υπηρεσίας, αρχίζει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού και διαρκεί έως το τέλος του έτους 2020, δηλ. έως 31-12-2020 και η 

πληρωμή της θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την υλοποίηση των εκάστοτε παραπάνω 

υπηρεσιών. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί την υπηρεσία πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικο 

διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του 

εγγράφως. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

 
Προμήθεια ζωοτροφών κατάλληλων για τη σίτιση ζώων συντροφιάς (σκύλων).  
Συστατικά:  Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής 
προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία. 
Aνάλυση: 
α) Ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό 21-23% 
β) Ολικές λιπαρές ουσίες σε ποσοστό 8-10% 
γ) Τέφρα σε ποσοστό μέχρι 9% 
δ) Ολικές ινώδεις ουσίες σε ποσοστό 3% έως 4,5% 
ε) Υγρασία σε ποσοστό μέχρι 9% 
Ποσότητα προς προμήθεια :  35.080  κιλά 

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες 
αγορανομικές  διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Θα είναι συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα (σε σάκους έως είκοσι (20) κιλών), με 
όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύστασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
 

                                                         
Α/Α 

Περιγραφή 
προμήθειας 

Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ  Σύνολο  

1 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  ΚΙΛΑ 7.330 0,55 4.031,50 

ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας 4.031.50 

ΦΠΑ 24% 967.56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.999,06 
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