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Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια τροφών για ζώα συντροφιάς  

καθώς και αντιπαρασιτικών, εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών σκευασμάτων. Οι 
προς προμήθεια τροφές και κτηνιατρικό υλικό  θα διατεθούν, σε συνεργασία με τα 
φιλοζωικά σωματεία για τη διατροφή και την ευζωία των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 αλλά και του Ν.4235/2014, όπως 
ισχύουν και τροποποιήθηκαν ως σήμερα, αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων και 
κοινοτήτων η μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Τα προς προμήθεια υλικά περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που 
συνοδεύει την παρούσα μελέτη.  
 Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει, πίστωση 604,75€ σε βάρος του ΚΑ 
72-6632.002 από ΤΑΚΤΙΚΑ  και  πίστωση 5.272,89 € στον ΚΑ 72-6632.003 από ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ. 
 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο 
ποσό των 5.877,23 ευρώ (περιλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ). 

Η παράδοση της ποσότητας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει ανά ομάδα προϊόντων, βάση της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση τιμής.  

Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 κατά τη 
διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμηθειών το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
            Χίος 20/10/2020 

        Ο Συντάκτης 
   Τσουρούς Ιωάννης  

                                                                                                               ΠΕ9 Γεωπόνων    
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Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν: 
1. Τροφή για ενήλικους σκύλους σε μορφή κροκέτας με τις εξής προδιαγραφές: 
πρωτεΐνη 18-22%, λιπαρά 8-12%, υγρασία ≤10%, ινώδεις ουσίες ≤4%, τέφρα ≤10%. Οι 
προσφερόμενες ζωοτροφές θα είναι σε συσκευασίες κατά μέγιστο 25 κιλών. 
2. Τροφή για γάτες σε μορφή κροκέτας με τις εξής προδιαγραφές: πρωτεΐνη 28-
32%, λιπαρά 8-12%, υγρασία ≤10%, ινώδεις ουσίες ≤4%, τέφρα ≤10%. Οι 
προσφερόμενες ζωοτροφές θα είναι σε συσκευασίες κατά μέγιστο 25 κιλών. 
3. Χάπια για καταπολέμηση των εκτοπαρασίτων ( κρότωνες, ψύλλοι) για βάρος 
ζώου 10 – 20 κιλών, ενδεικτικής περιεκτικότητας σε δραστική ουσία sarolaner 40mg ή 
fluralaner 500mg και διάρκειας ανθεκτικής δράσης τουλάχιστον 5 εβδομάδες 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σκευάσματος.  
4. Χάπια για πρόληψη – καταπολέμηση παρασίτων εντέρου ( νηματώδη, κεστώδη) 
για βάρος ζώου 10 κιλά, ενδεικτικής περιεκτικότητας σε δραστική ουσία febantel 
150mg και pyrantel embonate 144mg και praziquantel 50mg ή milbemycin 
oxime12.5mg και praziquantel 144mg. 

 Διευκρινίζεται ότι: 
 τα χάπια για τα εκτοπαράσιτα μπορούν να χορηγούνται για ζώα σωματικού 
βάρους μεγαλύτερο των 2,5 κιλών ως μέρος ή πολλαπλάσιο του προς προμήθεια 
κτηνιατρικού σκευάσματος. Ακόμη για τα συγκεκριμένα σκευάσματα η προμήθεια θα 
γίνει βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, 
χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με το κόστος ανά εβδομάδα ανθεκτικής δράσης, με 
ελάχιστο διάστημα δράσης τις πέντε εβδομάδες.  
 τα χάπια για την πρόληψη – καταπολέμηση των παρασίτων του εντέρου 
χορηγούνται ως μέρος ή πολλαπλάσιο του προς προμήθεια κτηνιατρικού 
σκευάσματος.  
 ο προμηθευτής των ζωοτροφών έχει την υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να 
υποδείξει εργαστήριο για την ανάλυση της χημικής σύστασης δείγματος της 
παραδοθείσας τροφής, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως με την τεχνική 
περιγραφή. Τα έξοδα της χημικής ανάλυσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 



     

             Χίος 20/10/2020               Χίος 20/10/2020 
               Θεωρήθηκε                   Ο Συντάκτης   
    Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης                        Τσουρούς Ιωάννης  
 Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                                  ΠΕ9 Γεωπόνων                                    
       
 Δέσποινα Χωριατάκη - Βιτέλλα    
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Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2020 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1 

1 

Τροφής για ενήλικους 
σκύλους σε μορφή κροκέτας 
περιεκτικότητας: πρωτεΐνη 
18-22%, λιπαρά 8-12%, 
υγρασία ≤10%, ινώδεις 
ουσίες ≤4%, τέφρα≤10% 
(συσκευασία ως 25 κιλά) 

6000 κιλά 0,55 € 3.300,00€ 

2 

Τροφή για γάτες σε μορφή 
κροκέτας περιεκτικότητας: 
πρωτεΐνη 28-32%, λιπαρά 8-
12%, υγρασία ≤10%, ινώδεις 
ουσίες <3%, τέφρα<10% 
(συσκευασία ως 25 κιλά) 

1120 κιλά 0,75 € 840,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας ζωοτροφών  4.140,00€ 
Φ.Π.Α. 17 %    703,80€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης ζωοτροφών 4.843,80 € 
ΟΜΑΔΑ 2 

1 

Χάπια για καταπολέμηση 
εκτοπαρασίτων (κρότωνες, 
ψύλλοι) για βάρος ζώου 10 
-20 κιλά, με διάρκεια 
ανθεκτικής δράσης 
τουλάχιστον 5 εβδομάδων 
(τιμή ανά εβδομάδα 
δράσης) 

600 
εβδομάδες 

δράσης 
1,30 €    780,00 € 



2 
Χάπια για καταπολέμηση – 
πρόληψη προσβολών 
παρασίτων εντέρου ( 
νηματώδη, κεστώδη) για 
βάρος ζώου 10 κιλά 

205 τεμάχια 0,85 €     168,10 € 

Σύνολο καθαρής αξίας κτηνιατρικών σκευασμάτων    948,10 € 
Φ.Π.Α . 9%        85,33 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης κτηνιατρικών σκευασμάτων 1.033, 43 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.877.23 € 
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 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Τροφής για ενήλικους σκύλους σε μορφή κροκέτας 
περιεκτικότητας: πρωτεΐνη 18-22%, λιπαρά 8-12%, 
υγρασία ≤10%, ινώδεις ουσίες ≤4%, τέφρα≤10% 
(συσκευασία ως 25 κιλά) 

6000 κιλά 

2 Τροφή για γάτες σε μορφή κροκέτας περιεκτικότητας: 
πρωτεΐνη 28-32%, λιπαρά 8-12%, υγρασία ≤10%, ινώδεις 
ουσίες <3%, τέφρα<10% (συσκευασία ως 25 κιλά) 

1120 κιλά  

3 
Χάπια για καταπολέμηση εκτοπαρασίτων (κρότωνες, 
ψύλλοι) για βάρος ζώου 10 -20 κιλά, με διάρκεια 
ανθεκτικής δράσης τουλάχιστον 5 εβδομάδων (τιμή ανά 
εβδομάδα δράσης) 

600 εβδομάδες 
δράσης 

4 
Χάπια για καταπολέμηση – πρόληψη προσβολών 
παρασίτων εντέρου ( νηματώδη, κεστώδη) για βάρος 
ζώου 10 κιλά 

205 τεμάχια 

 
 

              Χίος 20/10/2020 
                  Ο Συντάκτης 
 
             Τσουρούς Ιωάννης  

                                                                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων    
 
 
 
 
 
 

 


