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Aρικ.Σεχν.Περιγραφισ: 3/2018 

Θζμα:  Προμικεια τροφϊν για τθ ςίτιςθ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ  

χετ.νομοκ.: Ν. 4039/12 και οι τροποποιιςεισ του (Ν.4235/14) 

ΚΑΕ 15.6693.0001 

Cpv: 15700000-5  

Με τθν παροφςα μελζτθ περιγράφεται θ δαπάνθ προμικειασ τροφϊν για τθ ςίτιςθ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ 

κακϊσ, μεταξφ άλλων, ςτισ αρμοδιότθτεσ των ΟΣΑ περιλαμβάνεται θ ευκφνθ για τθν επίβλεψθ και τθ φροντίδα του 

ςφμφωνα με τον ν. 4039/12 και τισ τροποποιιςεισ του (ν.4235/14). τον προχπολογιςμό του Διμου του ζτουσ 2018 

υπάρχει διαμορφωμζνθ πίςτωςθ ςτον Κ.Α.Ε. 15.6693.0001 με τίτλο «Προμικεια τροφϊν για τθ ςίτιςθ αδζςποτων 

ηϊων ςυντροφιάσ» με ποςό φψουσ 10.000,00€. Η προμικεια κα καλυφκεί από Κδια Ζςοδα. 

Οι ηωοτροφζσ κα είναι: 

 Ξθρι τροφι για ενιλικεσ ςκφλουσ ςε κροκζτεσ (ενδεικτικά ςε ςυςκευαςία των 20kg) με ελάχιςτθ πρωτεΐνθ 

24% 

 Ξθρι τροφι για κουτάβια ςε κροκζτεσ (ςε ςυςκευαςία ςυςκευαςία των 20kg) με ελάχιςτθ πρωτεΐνθ 30% 

 Ξθρι τροφι για γάτεσ (ςε ςυςκευαςία ςυςκευαςία των 20kg) με ελάχιςτθ πρωτεΐνθ 30% 

Εκτιμάται ότι τα ηϊα τα οποία ςιτίηονται με τισ περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ ανζρχονται κατά προςζγγιςθ ςτα 110 

ενιλικα, ενϊ ο αρικμόσ των κουταβιϊν δεν μπορεί να εκτιμθκεί. Οι τροφζσ αυτζσ διανζμονται ςτισ ταΐςτρεσ που ζχει 

προμθκευτεί ο Διμοσ Αλμωπίασ για τον ςκοπό αυτό, από εργαηόμενουσ του Διμου. Οι ποςότθτεσ μεταξφ του είδουσ 

των τροφϊν κα μπορεί να εναλλάςςονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, χωρίσ όμωσ να ξεπερνοφν το τελικό ποςό τθσ 

προμικειασ. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ  Αρικ. τμχ.  ΤΝΟΛΟ 

1 Ξθρι τροφι για ενιλικεσ ςκφλουσ ςε κροκζτεσ με ελάχιςτθ 

πρωτεΐνθ 24% 0,532/kg 12.940 6.884,08 

2 Ξθρι τροφι για κουτάβια ςε κροκζτεσ με ελάχιςτθ πρωτεΐνθ 

30% 
0.975/kg 800 780,00 

3 Ξθρι τροφι για γάτεσ με ελάχιςτθ πρωτεΐνθ 30% 

0.93/kg 420 390,60 

Μερικό ςφνολο €   8.054,68 

ΦΠΑ 24% €      
1.933,12    

υνολικό ποςό €  9.987,80 

 
Η ςυντάξαςα 

 

Η προϊςταμζνθ του τμιματοσ  

Μακρυγιάννθ Πολυξζνθ 
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Η Πρ/νθ οικείασ Δ/νςθσ 
Επιγαρίδου οφία 
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