
 

 

  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα   11/09/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 26827 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                  
 
                       

 

   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια συσκευής 
σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια συσκευής σίτισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 25906/04-
09-2018 και την 2/2018 συνημμένη μελέτη, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 
909/06-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.500,00€ με το Φ.Π.Α. (3.629,03€ χωρίς Φ.Π.Α.)     
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τρίτη  
18/09/2018 και ώρα 13:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει 

στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.   

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου …….. από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 



 

 

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

(τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία 

να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα 

των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

 Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό 

και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο 

ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους.   

6) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 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 νόμου.  

7) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.  

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

1. Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς  

ανεπιφύλακτα.  

2. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

3. Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλουν εισφορές. 

 
  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Περ/ντος και Πρασίνου, κ. Ευστράτιο Λαλέ, τηλ:2521350656 και επί της διαδικασίας της 
προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο 
τηλ. 2521350630.  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 



 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  α.α.  2/2018 

Κ.Α:  70.02.7135.03 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 CPV:  85210000-3 (Σταθμοί φροντίδας κατοικιδίων ζώων)  
 

 

 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΜΑ,  4/9/2018



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΡΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2018 

«Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συσκευής συλλογής υλικών ανακύκλωσης και 

σίτισης αδέσποτων ζώων. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 4.500,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 

24%) και θα βαρύνει πίστωση του ΚΑ 70.02.7135.03 «Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η συσκευή θα αποτελείται από έναν θάλαμο, όπου εσωτερικά εκτός από τον μηχανισμό 

λειτουργίας, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι για την συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών, την 

αποθήκευση ζωοτροφής και την υποδοχή υπολειμμάτων νερού των προς ανακύκλωση φιαλών. 

Στο επάνω μέρος της εξωτερικής επιφάνειας θα υπάρχουν δύο οπές, η μία για την ρίψη των 

ανακυκλώσιμων φιαλών (πλαστικά μπουκάλια νερού-αναψυκτικού, κουτάκια αλουμινίου, και χαρτιού 

αναψυκτικών-χυμών, γυάλινα μπουκάλια) και η άλλη για την ρίψη υπολείμματος νερού. 

Στο κάτω μέρος θα είναι τοποθετημένες δύο ειδικές λεκάνες ζωοτροφής και νερού, οι οποίες 

είναι ανοιχτές για την εύκολη πρόσβαση των ζώων. 

Επίσης, θα υπάρχει πόρτα στο πίσω μέρος της συσκευής για την εξυπηρέτηση της εκκένωσης 

του χώρου των ανακυκλώσιμων υλικών και της συμπλήρωσης ζωοτροφής. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Η συσκευή θα λειτουργεί ως ένας αυτόνομος σταθμός, με συσσωρευτή, ο οποίος θα 

τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάνελ τοποθετημένο στην οροφή του θαλάμου. 

Με κάθε ρίψη της ανακυκλώσιμης φιάλης στην ειδική οπή, θα αποδεσμεύεται αυτόματα 

ποσότητα ζωοτροφής, η οποία συγκεντρώνεται στην ειδική λεκάνη ζωοτροφής στο κάτω μέρος της 

συσκευής. 

Στην δεύτερη οπή θα γίνεται η ρίψη του υπόλοιπου νερού της φιάλης, το οποίο 

συγκεντρώνεται στην ειδική λεκάνη νερού στο κάτω μέρος της συσκευής. 

Για να λειτουργήσει η συσκευή η πόρτα του θαλάμου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 

συσκευής θα πρέπει να είναι κλειστή. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Διαστάσεις : Ο,96x 0,75 x 1,90 m  

- Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης τροφής : 8 kgs  

- Δοχεία τροφής & νερού : 30 x 24 cm / υλικό : νίκελ- χρώμιο  

- Βάρος συσκευής : 95 kg  

- Εσωτερικός κάδος συλλογής φιαλών : 120 lt  

- Χωρητικότητα ανακυκλώσιμων μπουκαλιών : ≈ 300 μπουκάλια ½ λίτρου και κουτάκια αλουμινίου.  

- Εσωτερικός κάδος υποδοχής ανακυκλώσιμων φιαλών .  

- Ισχύς : 20 Watt , Τάση : 12 V DC, 1.25 Amp.  

Δράμα 4/9/2018 Δράμα, 4/9/2018 

Θεωρήθηκε 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος του  

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Ευστράτιος Λαλές 

Γεωπόνος  

Ευστράτιος Αρβανιτίδης 

   Γεωλόγος  

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2018 

«Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

Συσκευή σίτισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Τεμάχιο 1 3.629,03 3.629,03 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

870,97 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.500,00 

 

Δράμα 4/9/2018 
Δράμα, 4/9/2018 

Θεωρήθηκε 

Ο Συντάκτης 
Ο προϊστάμενος του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξη; 

 

 

 

Ευστράτιος Λαλές 

Γεωπόνος 

 

 

 

Ευστράτιος Αρβανιτίδης 

Γεωλόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΡΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2018 

«Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1
ο
 : Αντικείμενο 

 

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 ορίζεται ότι:  «Για την επαναφορά στο 

φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού 

των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη 

φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι 

μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, 

καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις…..». 

Στα πλαίσια της ανωτέρω αρμοδιότητας για την δημιουργία σημείων παροχής τροφής για τα 

αδέσποτα ζώα καθώς και των προσπαθειών για αφύπνιση της συνείδησης των πολιτών σε ότι αφορά 

στην οικολογία – ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια συσκευής συλλογής φιαλών 

ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων. 

 

 

Άρθρο 2
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

 

Πέραν του συμφωνητικού τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω: 

 

Α. Η τεχνική περιγραφή 

Β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 

Άρθρο 4ο: Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος και τόπος παράδοσης της συσκευής 

 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι δύο μήνες 

μετά. 

 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την συσκευή στο Δήμο Δράμας εντός του 

προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 



 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την συσκευή, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 5ο: Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 4.500,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει 

πίστωση του ΚΑ 70.02.7135.03 «Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας για το οικονομικό έτος 2018. 

 

Άρθρο 6ο: Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

 Όσον αφορά την αμοιβή-τρόπο πληρωμής ισχύουν τα κάτωθι: 

 

 Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του.   

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή της συσκευής. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

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

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

 

 



 

 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 8
ο
 : Αναθεώρηση τιμών 

 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9
ο
 : Επίλυση διαφορών  

 

 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής 

της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.    

                               

Δράμα, 4/9/2018 Δράμα, 4/9/2018 

Θεωρήθηκε 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος του  

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 

Ευστράτιος Λαλές  

Γεωπόνος 

 

Ευστράτιος Αρβανιτίδης 

Γεωλόγος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Δήμος Δράμας                                                      «Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών  
 
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

Συσκευή σίτισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Τεμάχιο 1   

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2018 


