
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ                                        Αξηζκ. Λειέηεο  02/2020                      

ΜΞΛΞΡ ΑΘΩΚ/ΜΘΑΡ                                                     

ΔΗΛΞΡ ΑΛΦΘΚΞΤΘΑΡ  

ΛΗΛΑ ΞΘΙΞΜ. ΑΜΑΟΣΝΗΡ      

                                                             

ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ : «ΖΩΞΠΞΦΩΜ ΙΑΘ ΦΑΠΛΑΙΩΜ ΓΘΑ Α   

ΑΔΕΡΟΞΑ ΖΩΑ ΞΣ ΔΗΛΞΣ» 

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ  ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ : 3.000,00€ 

 

Θ. ΓΕΜΘΙΑ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθψλ  πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ζίηηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ηνπ Γήκνπ καο , ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ  ηνπο 

θαη  εξγαζίεο θξνληίδαο ηνπο γηα ην  ηξέρνλ  έηνο. 

Ζ κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν  4 ηεο αξηζκ. 

 11389/1993  

Απφθαζεο  ηνπ  πνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ  ΔΘΞΝΡΑ  θαη  ηηο  ζρεηηθέο  εξκελεπηηθέο  

εγθπθιίνπο ηνπ ηδίνπ πνπξγείνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ 

Λ. 2286/1995 θαη ζχκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.  24891/16-04-2020 ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ  

γηα ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε πνζνχ 3.000,00 επξψ απφ ηνπ Θεληξηθνχο πφξνπο 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ 

δψσλ.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Ξ.Α., ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζε λέν Ι.Α εζόδωλ  

1211.002- Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ αδέζπνησλ δψσλ θαη Ι.Α εμόδωλ 70-6699.003 Ξξνκήζεηα ηξνθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη Ι.Α 70-6162.001 Ινηπά έμνδα γηα 

ηα αδέζπνηα δψα.  

                             Ζ αλάζεζε ζα γίλεη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ζχκθσλα ηελ παξ 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ  

                      N. 3731/08 θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο: 

                                1)ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ N. 3463/06, φπσο 

αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ 

                         άξζξνπ 22 ηνπ Λ.3536/07 



                                2) ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247 Α) ηνπ ΞΓ 

28/80 

                         3)ηελ ππ1 αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) απφθαζε πνπξγνχ 

                        Νηθνλνκηθψλ 

                               4)ηνλ Λ. 4039/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην αξζ.46 ηνπ 

λ.4235/2014 

                               5)ΘΑ 331/10301 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

3941/120925 απφθαζε ησλ πνπξγψλ  

                                    ΞΔΘΑ θαη  ΞΑΑΡ. 

                                                           ΘΘ.  ΕΤΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ - 

ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ 

Ξη δωνηξνθέο ζα είλαη: 

1)  Μεξή  ηξνθή  γηα  ελήιηθεο  ζθχινπο  ζε  θξνθέηεο  (ζπζθεπαζία  20  kg)  21 %, 

2)  Μεξή ηξνθή  γηα  θνπηάβηα  ζε θξνθέηεο  (  ζπζθεπαζία  20 kg)  κε  ειάρηζηε  

πξσηετλε  

30%, 

3) Μεξή ηξνθή γηα γάηεο (ζπζθεπαζία 20 kg) κε ειάρηζηε πξσηετλε 32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α απαξαίηεηα αληηπαξαζηηηθά θάξκαθα είλαη: 

Effipro   spray 250 ml 

Effipro γηα ζθχινπο amp 4-10 

Effipro γηα ζθχινπο amp 10-20  

Cazitel 230/20  mg ( tabl )  

Drontal plus 100 tabs 

Ζ  παξαπάλσ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο (ζίηηζε - 

απνπαξαζίησζε θιπ) ησλ αδέζπνησλ δψσλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Ξη εξγαζίεο θξνληίδαο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο εξγαζίεο: 

• Δμέηαζε 

Αίκαηνο γηα ιεηζκάληα  



• Π

ηείξσζε Θειπθψλ –Αληηιπζζηθφ εκβφιην 

• Π

ηείξσζε Αξζεληθψλ  –Αληηιπζζηθφ εκβφιην 

            Ακθηινρία 01-06-2020 

 

 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ - ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ 

Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΗΘΝΛ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

ΡΠΑΛΡΝΙΖ ΝΙΓΑ 

   

 
 

 

 

 

 

ΘΘΘ. ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 

 

ΕΩΝΡΟΝΦΔΠ Κνλάδα ηκή κε 

ΦΟΑ 

24% 

Ξνζφηεηα Πχλνιν 

Μεξή ηξνθή γηα 

ελήιηθεο 

ζθχινπο ζε θξνθέηεο 

(ζπζθεπαζία 20 kg) 

21% 

ηεκάρην 20,00€       24    480,00€ 

Μεξή ηξνθή γηα 

θνπηάβηα ζε 

θξνθέηεο (ζπζθεπαζία 

20 kg) 30% 

ηεκάρην 30,00 € 11 330,00€ 

Μεξή ηξνθή γηα γάηεο 

( ζπζθεπαζία 20 kg) 

32% 

ηεκάρην 28,00 € 10 280,00€ 

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Α  

1.090,00€ 

 ΚΝΛΆΓΑ  ηκή κε  

ΦΟΑ  

13%         Ξνζφηεηα  

    Πχλνιν  

ΑΛΡΗΞΑΟΑΠΗΡΗΘΑ- 

ΔΚΒΝΙΗΑ 

    

Effipro  spray 250ml ηεκάρην 16,10€ 20 322,00€ 

Effipro γηα ζθχινπο 

amp 4-10 

ηεκάρην 4,50 € 20 90,00€ 



Effipro γηα ζθχινπο 

amp 10-20 

ηεκάρην 5,00€ 31 155,00€ 

Drontal plus 100 tabs ηεκάρην 2,50 € 100 250,00 € 

Cazitel 230/20 mg ( 

tabl )  

Ρεκάρην  2.30€ 40 92,00€ 

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Β  909,00€ 

 Κνλάδα  ηκή κε 

ΦΟΑ 24%  

πνζφηεηα  

 

Δμέηαζε 

αίκαηνο  

γηα 

ιεηζκάληα 

 25,00 €             11 275,00€ 

Πηείξσζε ζειπθψλ & 

Αληηιπζζηθφ εκβφιην  

 125,00€            3 375,00 € 

Πηείξσζε αξζεληθψλ  & 

Αληηιπζζηθφ εκβφιην 

 70,00 €             5 350,00€ 

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Γ 1.000,00 

€ 

  ΠΛΝΙΝΑ+Β+Γ   € 

 

 

 

 

Ακθηινρία 01-06-2020 

                              ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ - ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ  

Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΗΘΝΛ. 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ   

 

 

                  ΡΠΑΛΡΝΙΖ ΝΙΓΑ  

 

 

 


