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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1839/2020 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                   (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

στον κωδικό προϋπολογισμού 10-7135.0016 

6. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

7. Το αίτημα 5/34400/2020 για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από τη Δνση 

Πρωτογενούς Τομέα που προηγήθηκε 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID19 (10-7135.0016) έτους 2020». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σίτιση αδέσποτων ζώων (σκυλιών – γατιών) για 

τον Δήμο της Ρόδου για την περίοδο πανδημίας λόγω κορωνοϊού και επιβάλλεται σαν 

αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Ρόδου που απορρέει από την εφαρμογή του Ν.4039/2012. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση σαράντα (40) σταθμών σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

(για σκύλους και για γάτες) σε κομβικά σημεία τα οποία έχουν προκύψει από έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

 

Ο σταθμός σίτισης θα περιλαμβάνει  

 δοχείο τροφής ταΐστρα χωρητικότητας 60-65 λίτρα 

 δοχείο τροφής ταΐστρα χωρητικότητας 20-25 λίτρα 

 αυτόματη ποτίστρα σταθερής στάθμης νερού.  

 

Θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά και πλήρως ανακυκλώσιμα (γαλβανισμένο 

φύλλο λαμαρίνας, αλουμίνιο ή άλλο), θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή φρέσκιας τροφής και 

νερού, θα εμποδίζει την πρόσβαση σε πτηνά και τρωκτικά και θα βοηθά τον αερισμό της 

τροφής για διατήρηση της φρεσκάδας της. 

Ο σταθμός σίτισης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και να 

παρέχει φρέσκο νερό μέσω φλοτέρ. 

Η τροφή για τα σκυλιά θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% πρωτεΐνες και 8% λιπαρά 

εκτός από όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά άλατα που είναι απαραίτητα για την 

φυσιολογική ανάπτυξη των σκύλων. 

Η τροφή για τις γάτες θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 25% πρωτεΐνες και 10% λιπαρά 

εκτός από όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά άλατα που είναι απαραίτητα για την 

φυσιολογική ανάπτυξη των γατών. 

Το CPV της προμήθειας είναι CPV:39311000-5 

 

α/α Περιγραφή 

είδους 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 (ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

1 Σταθμός 

σίτισης/ 

ταΐστρα 60-

65 λίτρα 

 

τμχ 20 95 € 1.900 € 24% 2.356 € 

2 Σταθμός 

σίτισης/ 

ταΐστρα 20-

25 λίτρα 

 

τμχ 20 50 € 1.000 € 24% 1.240 € 

3 Σταθμός 

σίτισης 

ποτίστρα 

 

τμχ 40 45 € 1.800 € 24% 2.232 € 
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ΟΜΑΔΑ 2 (ΤΡΟΦΗ) 

4 Τροφή 

σκύλου 

Σάκκοι 20 

κιλών 

125 13 € 1.625 € 24% 2.015 € 

5 Τροφή  

γάτας 

Σάκκοι 20 

κιλών 

90 19 € 1.710 € 24% 2.120,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.035 €  9.963,40 € 

 

Το συνολικό ποσό με ΦΠΑ (24%) είναι (εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο) 9.963€  

To ποσό της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.0016.  Πιθανές βελτιώσεις των 

υπηρεσιών προβλέπονται με προσθήκη περισσοτέρων σταθμών σίτισης ή κάλυψη επιπλέον 

περιοχών του νησιού. Η δυναμική αυτή ενέργεια του Δήμου Ρόδου, στο χρόνιο άλυτο 

πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, θα δείξει μακροπρόθεσμα το θετικό αντίκτυπο της. 

 

Επιπλέον: 

1. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα της 

διαδικασίας όσον αφορά τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1(είδη 1,2,3), αλλά και για τα 

είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 (είδη 4,5).  

2. Όλα τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών σε μέρη που θα υποδειχθούν 

από το Δήμο βαρύνουν αποκλειστικά τους μειοδότες. 

3. Επίσης, ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές που θα υπερβαίνουν τις ανωτέρω 

καθορισθείσες τιμές.  

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2020. 

5. Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης.  

6. Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

7. φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

8. καθώς και ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, το 

οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από την πρόσκληση (το ποινικό 

μητρώο), ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την 

έννοια του άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

9. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο 

οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016)  

10. Το έντυπο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο. 

Οι συμμετέχοντες σαν έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης. 

11. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στην πλατεία Ελευθερίας στην πόλη της Ρόδου, 85100, 

μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 27/08/2020 στις 14.00 μμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι 
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διατάξεις του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο 

τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. ΔΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

2. Τμήμα Προμηθειών 

3. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

4. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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