
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα    19/11/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 31305 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρακασίδου                                       Προς: Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350631                                            
Ηλ. Ταχ/μείο: akara@dimosdramas.gr          
    

 

Θέμα:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 
 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και τροφών για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με 
την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 31158/17-11-2020 του Αυτοτελές τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με τις αριθμ. 1373-1374/18-11-2020 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης.  

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.297,44 με το Φ.Π.Α.  
  
    Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει την προσφορά του σφραγισμένη έως και την Τρίτη 
24/11/2020 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ. 103. 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…………………………….. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στο Αυτοτελές Τμήμα 
Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δ. Παλατζιάν τηλ. 2521350679 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο 
γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. Λαλές Ευστράτιος στο τηλ. 2521350743. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 



   

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΣΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

A/A 
Δραστική ουσία φαρμακευτικού σκευά-

σματος  
Συσκευασία 

Ποσότητα/ 

τμχ  

Τιμή/ 

τμχ 

Συνολική 

Αξία 

1 Miltefosine 20 mg/ml Φιάλη 90 ml 8   

2 Miltefosine 20 mg/ml Φιάλη 60 ml 8   

3 Ενροφλοξακίνη 100 ml. Κάθε 1 ml δια-

λύματος θα περιέχει: Δραστικά συστατι-

κά Enrofloxacin (κ) 100,0  

Φιάλη 100 ml 

4   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Β. ΤΡΟΦΕΣ 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Ποσότη-

τα/ Τε-

μάχιο 

Τιμή/ τε-

μάχιο 

Τελικη 

1 

Πλήρης διαιτητική ξηρή τροφή για σκύλους με 

προβλήματα πεπτικού συστήματος με περιεκτι-

κότητα σε πρωτεΐνη 23-27% και ακατέργαστες 

ινώδεις ουσίες 1,5-1,7% (συσκευασία 20 κιλών) 

5   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

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

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

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα     /    /2020 

 

 

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών  
για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 
COVID -19.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Αριθμ. μελέτης: 3/2020 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμά-

των και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της α-

ντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορονοϊού COVID -19». 

CPV: 15700000-5  Ζωοτροφές, 33690000-3   Διάφορα 

φάρμακα 

 

 

 

 

 

Μελέτη Προμήθειας 

 

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.297,44 € 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση  

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 

Με την υπ. αριθμ. 24891/16-4-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κατα-

νεμήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον 

τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 7.500,00 € στο Δήμο Δράμας, για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. Β. Με το ανωτέρω ποσό οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:α) 

προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια, β) προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων 

για αδέσποτα ζώα στα διοικητικά τους όρια και γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι Με το άρθρο 9 «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Ν. 

4039/2012  (ΦΕΚ 15/02.02.2012, τεύχος Α’) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των 

ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται 

η υποχρέωση των Δήμων να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Με το υπ. αριθμ. 24013/15-9-2020 συμφωνητικό με τον οικονομικό φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ δε-

σμεύτηκαν 3.328,98 ευρώ στον ΚΑ 70.02.6681 και 1873,14 στον ΚΑ  70.02.6699.01. Κατά συνέπεια παραμένει υπόλοιπο 

2.171,02 στον ΚΑ 70.02.6681 και 126,86 στον ΚΑ  70.02.6699.01. 

Η προμήθεια επιμερίζεται σε δαπάνη 126,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια τροφών 

και δαπάνη 2.171,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέ-

σποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με Κ.Α. 70.02.6699.01 με τίτλο 

«Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-

ρονοϊού COVID -19» και Κ.Α. 70.02.6681 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19». 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή εφάπαξ στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών. 

 

CPV: 15700000-5  Ζωοτροφές, 33690000-3   Διάφορα φάρμακα  

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 3/2020 

 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 

COVID -19». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.297,44 € 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 

 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

A/A 
Δραστική ουσία φαρμακευτικού 

σκευάσματος  
Συσκευασία 

Ποσότητα/ 

τμχ  

Τιμή/ 

τμχ 

Συνολική 

Αξία 

1 Miltefosine 20 mg/ml Φιάλη 90 ml 8 133,00 1.064,00 

2 Miltefosine 20 mg/ml Φιάλη 60 ml 8 98,50 788,00 

3 Ενροφλοξακίνη 100 ml. Κάθε 1 ml 

διαλύματος θα περιέχει: Δραστικά 

συστατικά Enrofloxacin (κ) 100,0  

Φιάλη 100 ml 

4 17,30 69,20 

ΣΥΝΟΛΟ 1.921,20 

ΦΠΑ 13% 249,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.170,96 

Β. ΤΡΟΦΕΣ 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Ποσότητα/ 

Τεμάχιο 

Τιμή/ τε-

μάχιο 

Τελική 

1 

Πλήρης διαιτητική ξηρή τροφή για σκύλους με 

προβλήματα πεπτικού συστήματος με περιεκτικό-

τητα σε πρωτεΐνη 23-27% και ακατέργαστες ινώ-

δεις ουσίες 1,5-1,7% (συσκευασία 20 κιλών) 

5 20,40 102 

ΣΥΝΟΛΟ 
102,00 

ΦΠΑ 24% 
24,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
126,48 

          Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 22000:2015, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευση (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν 

οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων, από την 

παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.       

                  

                  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 3/2020 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμά-

των και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορονοϊού COVID -19».  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.297,44 € 

 

Ο συντάκτης 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 


