
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Αριθμ. μελέτης: 1/2021 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων 

και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης 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 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.995,76 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση  

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές 
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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. 

Επισημαίνεται, 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. 
Η προμήθεια επιμερίζεται σε δαπάνη 4.997,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την 
προμήθεια τροφών και δαπάνη 4.998,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια 
φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με Κ.Α. 

70.02.6681 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στο πλάισιο της 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19» και Κ.Α. 

70.02.6699.01 με τίτλο «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19». 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 9001 και 22000 από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά 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: 1/2021 

 

Προμήθεια:  «Προμήθεια 

φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο 

της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 

COVID -19». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.995,76 € 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

A/A Περιγραφή προϊόντος Ποσότητ

α/ τμχ  

Τιμή/ 

τμχ 

Συνολική 

Αξία 

1 Εξωπαρασιτοκτόνο σπρέι 500 ml, φιπρονίλη 2,5 

mg/ml 

130 14 1820 

2 Εξωπαρασιτοκτόνα τύπου Bravecto μασώμενα 

δισκία , fluralaner 1400mg 

111 18,5 2053,5 

3 Φάρμακο για τη θεραπεία της λεισμανίασης 

(πόσιμο διάλυμα 60 ml) με δραστική ουσία 

miltefosine 

5 110 550 

ΣΥΝΟΛΟ 4423,5 

ΦΠΑ 13% 575,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.998,56 

 

Β. ΤΡΟΦΕΣ 

 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Ποσότητα/ 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή/ κιλό Τελικη 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 1/2021 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 

COVID -19».  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.995,76 € 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.500,00 € 
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1 
Τροφή ενήλικων σκύλων (ανά 

κιλό) 

 

2980 

 

0,55 1.880,00 

2 
Τροφή για γάτες και γατάκια (ανά 

κιλό) 
1000 0,65 650,00 

3 

Τροφή για σκύλους με 

προβλήματα νεφρών (συσκευασία 

vacuum 3 kg) 

50 15 750,00 

4 

Τροφή για σκύλους με πεπτικές 

διαταραχές (συσκευασία vacuum 

3 kg) 

50 15 750,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.030,00 

ΦΠΑ 24% 967,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.997,20 

 

                  

                  

                   
  

Ο συντάκτης 

 

 

 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Τροφή ενήλικων σκύλων: 

Σύνθεση: Πρωτεΐνες 25%, Λιπαρά 19%, Τέφρα 8,0%, Ινώδεις ουσίες 2%, Υγρασία  8%. Περιέχει 

προμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων. (βιταμίνες A, C, E,D, Βιοτίνη, Ασβέστιο) Η πρωτεΐνη θα είναι 

ζωικής προέλευσης. Η τροφή θα έχει σταθερή σύνθεση σε όλες τις παρτίδες, θα περιέχει εγκεκριμένες 

αντιοξειδωτικές ουσίες  ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση των λιπαρών ουσιών, θα είναι υψηλής 

ενεργειακής πυκνότητας. Η ζωοτροφή θα παραδίδεται σε κλειστές συσκευασίες (χαρτοσακκοι) των 

20  Kg. Θα είναι σε μορφή κροκέτας. Η ημερομηνία λήξης των ζωοτροφών  θα εκτείνεται τουλάχιστον 

για ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας της παραλαβής. 

 

Β. Τροφή για γάτες και γατάκια 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 8 ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ % 8 

ΟΛ.ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

% 32 ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ % 2 

ΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ   % 18    

  

 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ)                                                                               

ΒΙΤ.  Α (α ρετινόλη) IU 10000 BIT. E (α-τοκοφερόλη) mg 50 

ΒΙΤ.D3(χολοκαλσιφερό

λη) 

IU 500 ΧΑΛΚΟΣ (οξείδιο Cu)   mg 4 

 

Συστατικά προϊόντος: Πτηναλευρο και παράγωγα κρέατος, ιχθυάλευρο, καλαμπόκι, σιτάρι, λίπος 

κοτόπουλου, φυτικό λίπος,  χολίνη, μίγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων 

 

Γ. Τροφή για σκύλους με προβλήματα νεφρών 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 1/2021 

 

Προμήθεια:  «Προμήθεια 

φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο 

της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 

COVID -19». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.995,76 € 
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Η τροφή θα πρέπει να υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία σε περίπτωση χρόνιας ή προσωρινής 

νεφρικής ανεπάρκειας, μέσω του χαμηλού επιπέδου του φωσφόρου και της υψηλής ποιότητας 

πρωτεΐνης. Συστατικά: Ρύζι, άλευρο αραβοσίτου, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, πρωτεΐνη πουλερικών 

(αποξηραμένο), ζωική πρωτεΐνη (υδρολυμένη), πολτός τεύτλων, γλουτένη σίτου, μέταλλα, ιχθυέλαιο, 

φυτικές ίνες, σόγια, βουτυρικά, φρουκτολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο ), εκχύλισμα μαργάρου (πηγή 

λουτεΐνης). Σύνθεση: Πρωτεΐνη: 14% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 18% - Ανόργανη ύλη: 3,9% 

- Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,4% - Ασβέστιο: 0,4% - Φωσφόρος: 0,2% - Κάλιο: 0,6% - Νάτριο: 

0,35% - Απαραίτητα λιπαρά οξέα: 4,08% - EPA και DHA: 0,47% - Πρόσθετα αλκάλωσης των ούρων: 

κιτρικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο. πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση. 

Διατροφικά πρόσθετα: Βιταμίνη Α (15.700 IU / kg), Βιταμίνη D3 (1.000 IU / kg), Σίδηρος (40 mg / 

kg), Ιώδιο (4 mg / kg), Χαλκός (12 mg / (154 mg / kg), Σελήνιο (0,05 mg / kg). Συντηρητικά: 

Αντιοξειδωτικά. Τεχνολογικά πρόσθετα: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης (ελαχ 5 g / kg). 

 

Δ. Τροφή για σκύλους με πεπτικές διαταραχές 

 

Η τροφή θα πρέπει να προλαμβάνει  την μείωση των οξείων διαταραχών εντερικής απορρόφησης και  

την καταπολέμηση της δυσπεψίας. θα περιέχει εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά. Αυξημένο επίπεδο 

ηλεκτρολυτών. Χαμηλά επίπεδα λιπαρών.  μέτρια περιεκτικότητα σε θερμίδες ωστε να την καθιστά 

ιδιαιτέρως κατάλληλη για σκύλους που δυσκολεύονται να διατηρήσουν το ιδανικό τους βάρος 

(στειρωμένοι/υπέρβαροι/ χαμηλής δραστηριότητας. Όσον αφορά την πεπτική ασφάλεια: Συνδυασμός 

εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών (πρωτεΐνες L.I.P.), πρεβιοτικών (φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες & 

ολιγοσακχαρίτες μαννάνης), πούλπας τεύτλων, ρυζιού και ιχθυελαίου για τη διασφάλιση της μέγιστης 

πεπτικής ασφάλειας. Σύνθεση: ρύζι, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, καλαμπόκι, υδρολυμένες 

ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα σακχαροτεύτλων, σκόνη αυγού, φυτικές ίνες, μεταλλικά άλατα, 

ζύμες, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα 

μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). Πρόσθετες ύλες (ανά 

kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 11600 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 43 mg, 

E2 (Ιώδιο): 3,3 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 56 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 185 mg, E8 

(Σελήνιο): 0,08 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. Σύνθεση: Πρωτεΐνη: 23% - Περιεκτικότητα σε 

λιπαρές ουσίες: 11% - Ανόργανη ύλη: 6,3% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,3% - Νάτριο: 0,4% - 

Κάλιο: 0,7% - EPA/DHA: 2,1 g/kg 

Ο συντάκτης 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 
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