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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Α. Τεχνική Περιγραφή 
 Β. Γενική & ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Γ. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισµού ∆απάνη – Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
 

 
Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΘΕΜΑ:  ∆ηµόσια Σύµβαση µε τίτλο << Προµήθεια φαρµάκων και αναλώσιµα χειρουργείου για το  
έτος 2021>>. 
 
 
Στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας θα πραγµατοποιούνται στειρώσεις εµβολιασµοί 
στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος προστασίας αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου. Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4039/2012 που αφορά τα 
δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ που αφορά την λειτουργία 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 
Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιούνται οι παρακάτω εργασίες. 

● Περισυλλογή των αδέσποτων από διάφορα σηµεία του ∆ήµου και µεταφορά τους στο 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας όπου γίνεται κτηνιατρική εξέταση των ζώων 
και ακολουθείται η διαδικασία εµβολιασµού, αποπαρασιτισµού, στείρωσης, σήµανσης και 
επανένταξη του ζώου από το σηµείο από όπου περισυλλέχθηκε. Εάν τα ζώα που 
περισυλλέγονται διαπιστώνεται ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα 
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα 
συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να 
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη µε 
την ευζωία τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη 
φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 9 του Ν.3049/2012. 

● Χειρουργική στείρωση των αρσενικών και θηλυκών υγειών σκύλων. 





● Μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία των ζώων 
● Απαραίτητος εµβολιασµός των σκύλων 
● Σήµανση των χειρουργηµένων ζώων, προκειµένου να διακρίνονται τα στειρωµένα, ως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. 
● Επανατοποθέτηση των ζώων στο χώρο απ’ όπου περισυλλέγησαν 
● Εξέταση των ζώων για Λεϊσµανίαση 
● Καθαρισµός απολύµανση του χώρου του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

Με την παρούσα µελέτη θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια φαρµάκων – εξοπλισµού για τη σωστή 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων του ∆ήµου Εορδαίας. 
Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές που αναγράφονται 
σε κάθε υλικό και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας µελέτης. 
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Β. ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο 
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια φαρµάκων και εξοπλισµού του ∆ηµοτικού 
Καταφυγίου αδέσποτων ζώων Εορδαίας για το έτος 2021. 

 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις. 

●    Του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) <<Καλλικράτης>> 
●    Του Νόµου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’’) <<Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων>> 
●    Του Νόµου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) <<∆ιοικητικές  Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων>>  
●    Του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) <<∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών>>. (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

●    Την παρ.9 του άρθρου 209 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) <<Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων>>, όπως προστέθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 20 του Νόµου 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του 
Νόµου 4412/2016. 

● Τις προβλεπόµενες πιστώσεις στον Κ.Α. …………………. 
 

Άρθρο 3ο – Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
Α. Εκτιµώµενη Αξία Μελέτης 
Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Γ. Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 
 
 
 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας – Εκτέλεση Σύµβασης 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται απ την υπογραφή της  σύµβασης και λήγει µε την ολοκλήρωση 
παράδοσης των υλικών. 
Η σύµβαση αυτή, µπορεί να παραταθεί χρονικά εφ’ όσον : α) είναι αποδεκτό και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέλη, β) δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύµβασης και γ) το 
χρονικό διάστηµα της παράτασης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύµβασης. 
Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπίσει µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του προσαρτήµατος Α’ του Νόµου 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητας τους. 
 
 
 
 
 





 
 
                                                      Άρθρο 5ο : ∆ιενέργεια της Προµήθειας 
 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού θα γίνει µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε βάση τους όρους που θα 
καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς είτε για το σύνολο 
της προµήθειας, είτε για κάθε είδος ξεχωριστά. Η κατακύρωση θα πραγµατοποιηθεί στον ανάδοχο που 
θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, θα 
πραγµατοποιηθεί κλήρωση από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, όπως 
προβλέπεται από το Ν. 4412/2016, παρουσία των οικονοµικών 
 

Άρθρο 6ο :  Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : απρόβλεπτα φυσικά 
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή 
ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια 
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα 
που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιµών 
 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 8ο : Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ( τεχνική έκθεση ή φύλλο 
συµµόρφωσης ή τεχνικά φυλλάδια ή prospectus) και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση 
των προσφορών, προκειµένου να αποδεικνύεται πως τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόµενες/Εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 

Άρθρο 9ο – Ποινικές ρήτρες 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µε τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
του ½ του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 
σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µε προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 





υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι(20) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε(5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου µε την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν 
παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάσταση τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο 213 Ν.4412/2016 
 

 
 
 

Άρθρο 10ο – Τρόπος πληρωµής 
 

Η καταβολή θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την παραλαβή των υλικών, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του 
αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµικών κρατήσεων. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νοµικές κυρώσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισµού, 
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στο τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διάταξη. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα(30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή άλλου 
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν.4152/2013( Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συµβασιούχο. 
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής, 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 

Άρθρο 11ο – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 

Για την εκτέλεση της προµήθειας εφαρµόζονται : α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της 
παρούσας και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
Ο ανάδοχος της προµήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ 
ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται 
µεταξύ τους, µέσω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.   
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων περί κήρυξης φορέα έκπτωτου και κυρώσεων, χρόνου παράδοσης υλικών, 
απόρριψης συµβατικών υλικών, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (ηµερών) από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 





 
 

Άρθρο 12ο – Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής για την παρούσα δηµόσια σύµβαση δεν απαιτείται 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης δεν απαιτείται . 
 

Άρθρο 13ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 
 

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 206,207,208 και 
209 του Ν.4412/2016. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του δηµοτικού καταφυγίου. Μετά 
την υπογραφή της σύµβασης, θα παραλαµβάνεται κάθε µήνα, η απαιτούµενη ποσότητα 
φαρµάκων και ειδών και κάθε ένα µήνα ανάλογα µε τις ανάγκες του κυνοκοµείου και κατόπιν 
έγγραφης εντολής µέσα σε διάστηµα 5 ηµερών και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα 
υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προµήθειας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 
ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις : 
A) Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 
Β) Έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας. Αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
προµηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου.  
Γ) Το χρονικό διάστηµα της παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς 
προµήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από το ∆ήµο. Κατά την 
παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η επιτροπή αυτή καταµετρά 
λεπτοµερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη 
συµφωνία αυτών µε την προµήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε την ίδια ακριβώς 
τιµή µε αυτή της προσφοράς του. 

 
ΠΤΟΛΕΜΑÏ∆Α 14/4/2021 

   
 
   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 





 
 ΤΣΑΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                     ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 
 

Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

ΟΜΑ∆Α 1η Α- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ                     

(€) 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ   
13%              
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ  ΜΕ          
ΦΠΑ                  
(€) 

1 
Εµβόλιο κατά της Λ. Ηπατίτιδας, νόσου 
Carre, παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης, 
αδενοϊού και παραινφλουένζας του σκύλου 

500 Τεµ. 4,80 2400,00 312,00 2712,00 

2 
Εµβόλιο κατά του Παρβοϊού και της νόσου 
Carre 

40 Τεµ. 4,80 192,00 24,96 216,96 

3 Εµβόλιο κατά της λύσσας του σκύλου  500 Τεµ. 2,20 1100,00 143,00 1243,00 

4 
ENROFLOXACIN  inj. Sol , 100mg/ml, vial 
100 ml 

5 Τεµ. 51,00  255,00  33,15 288,15  

5 
Μελοξικάµη ενέσιµο διάλυµα 5mg/ml  των 10 
ml. 

4 Τεµ. 30,00  120,00  15,60  135,60  

6 
Ελαστικός επίδεσµος γενικής χρήσης, 
12cm,4m 

  10 Τεµ. 3,50 35,00   4,55 39,55 

7 

Εναιώρηµα ωτικό που περιέχει νιτρική 
µικοναζόλη 15,1 mg/ml, υδροκορτιζόνη 
ακεπονική 1,11mg/ml, θειική γενταµυκίνη 
1,505IU/ml  σταγονοµετρικό φιαλίδιο των 10 
ml 

5 Τεµ. 17,00 85,00  11,05 96,05  

8 Ακεπροµαζίνη oral gel των 10ml, 35mg/mi 10 Τεµ. 22,00  220,00 28,60 248,60  

9 
Ανθελµινθικά δισκία (σύνθεσης 150 mg 
febendazol, 144mg pyrantel embonate και 
50mg praziquantel) κουτί x 100tabs 

5 Τεµ. 165,00  825,00 107,25 932,25 

10 
Εξωπαρασιτοκτόνο spray φιπρονίλης των 
2,5mg/ml, 500 ml 

15 Τεµ. 30,00  450,00  58,50  508,50  

11 Filtalon 2ml/10mgr x 6 7 Τεµ. 35,00  245,00  31,85  276,85  

12  Ενέσιµο διάλυµα δετοµιδίνης 1mg/ml,10ml 10 Τεµ. 42,00 420,00 54,60  474,60  

13 Ενέσιµο διάλυµα ατιπαµεζόλης 5mg/ml,10ml 3 Τεµ. 60,00 180,00  23,40  203,40 

14 
Amoxicilin (as amoxicillin thihudrate) 200mg,  
Clavulanic Acid (as potassium clavulanate) 
50mg,  κουτί µε 100 δισκία 

19 Τεµ. 78,00  1482,00 192,66 1674,66 

15 
Amoxicilin (as amoxicillin thihudrate) 400mg,  
Clavulanic Acid (as potassium clavulanate) 
100mg,  κουτί µε 100 δισκία 

15 Τεµ. 130,00 1950,00  253,50  2203,50 





16 Φιαλίδια Ατροπίνης 2ml (6φιαλίδια/ τεµ) 10 Τεµ 4,50 45,00 5,85 50,85 

17 
Amoxicilin (as amoxicillin thihudrate) 140mg,  
Clavulanic Acid (as potassium clavulanate) 
35mg,ενέσιµο  εναιώρηµα, φιαλιδιο  50ml 

2 Τεµ 17 34,00 4,42 38,42 

18 
Acepromazine 17mg/δισκίο,κουτι των 20 
χαπιών 

20 Τεµ 12 240,00 31,20 271,20 

19 

Αντιβίωση φιαλίδιο 100 ml (Προκαϊνούχος 
βενζυλοπενικιλλίνη 100mg/ml, βενζαθινική 
βενζυλοπενικιλλίνη 100mg/ml, 
διυδροστρεπτοµθκίνη θειική 200 mg/ml) 

3 Τεµ. 51,00  153,00  19,89  172,89  

20 
Βουτορφανόλη ενέσιµη, φιαλίδιο των 10ml 
(10mg/ml) 

10 Τεµ. 70,00  700,00  91,00  791,00 

21 
Πόσιµο εναιώρηµα,  0,9 mg/ml 
emodepside,18 mg/ml toltrazuril, φιαλίδιο 
των 7,5ml 

10 Τεµ. 15,00 150,00  19,50  169,50  

22 
Αντιπαρασιτικό περιλαίµιο δελταµεθρίνης,65 
cm 

10 Τεµ. 22,00 220,00  28,60  248,60 

23 
Spot on διάλυµα επίχυσης για σκύλους µε 
φιπρονίλη 268mg και περµεθρίνη 2400mg 
(κουτί µε 4 αµπούλες) 

40 Τεµ. 30,00 1200,00 156,00 1356,00 

24 
Spot on διάλυµα επίχυσης για σκύλους µε 
φιπρονίλη 402mg και περµεθρίνη 3600mg 
(κουτί µε 4 αµπούλες) 

10 Τεµ. 32,00 320,00 41,60 361,60 

25 
Spot on διάλυµα επίχυσης για σκύλους µε  
ιµιδακλοπρίδη 400mg και µοξιδεκτίνη 100mg  
(κουτί µε 3  αµπούλες) 

20 Τεµ. 27,00 540,00 70,20 610,20 

26 
Ενέσιµο διάλυµα κεταµίνης 100mg/ml, 
φιαλίδιο των 10ml 

10 Τεµ. 15,00 150,00 19,50 169,50 

27 
Αντιφλεγµονώδη χάπια φιροκοξίµπης 
227mg,κουτίτων 30 χαπιών 

5 Τεµ. 52,00 260,00 33,80 293,80 

28 
Πόσιµο διάλυµα µιλτεφοσίνης, 20mg/ml, 
φιαλίδιο των 90 ml 

4 Τεµ. 240,00 960,00 124,80 1084,80 

29 
Πόσιµο εναιώρηµα ντοπεριδόνης, 5mg/ml, 
φιαλίδιο των 60ml 

5 Τεµ. 28,00 140,00 18,20 158,20 

30 Spray οξυτετρακυκλίνης,φιάλη των 150ml 15 Τεµ. 11,00 165,00 21,45 186,45 

31 
Ενέσιµο διάλυµα πεντοβαρβιτάλης, 
200mg/ml, φιαλίδιο των 100ml 

4 Τεµ. 36,00 144,00 18,72 162,72 

32 
Πάστα µοντµοριλλονίτης και πρεβιοτίκων, 
24ml 

7 Τεµ. 10,00 70,00 9,10 79,10 

33 
Εναιώρηµα για ενδοµαστική χορήγηση, 
cloxacillin,500mg, κουτί µε 24 σύριγγες 

3 Τεµ. 50,00 150,00 19,50 169,50 

34 
Επίδεσµος ελαστικός αυτοσυγκρατούµενος 
10cm, 4,5m 

10 Τεµ. 3,00 30,00 3,90 33,90 





35 Επίδεσµος γάζας, 10cm,5m 10 Τεµ. 1,20 12,00 1,56 13,56 

36 Φλεβοκαθετήρας 22G 40 Τεµ. 0,80 32,00 4,16 36,16 

37 
Τετραπλό test ανίχνευσης αντισωµάτων 
κατά της Ehrlichia, Dirofillaria immitis, 
Leishmania infantum και Anaplasma 

80 Τεµ. 16,00 1280,00 166,40 1446,40 

ΣΥΝΟΛΟ (1Α) 19158,02 

 
         

ΟΜΑ∆Α 1η Β- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 6%   

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 
Γάντια µιας χρήσης εξεταστικά latex medium 
µε πουδρα (100γάντια/τεµ.) 

10 
Τεµ.            

14,00 
140,00 8,40 148,40 

2 
Γάντια µιας χρήσης εξεταστικά latex large  
µε πουδρα (100γάντια/τεµ.) 

10 
Τεµ. 

14,00 140,00 
       

8,40 
148,40 

3 Vibramycin 100mgr 20 Τεµ. 2,00 40,00 2,40 42,40 

4 Gardenal 100mgr 30 Τεµ. 1,50 45,00 2,70 47,70 

5 Ορός sodium chloride 0,9%,1000ml 10 
Τεµ.              

1,70 
17,00 1,02 18,02 

6 Ορός Lactated-ringer’s,1000ml 10 
Τεµ.             

2,50 
25,00 1,50 26,50 

7 
Transamin ενέσιµο, 500mg, κουτί µε 10 
αµπούλες, 5ml/αµπούλα 

5 
        

Τεµ. 
           

5,50 
27,50 1,65 29,15 

ΣΥΝΟΛΟ (1Β) 460,57 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

     

 





ΟΜΑ∆Α 2η - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ / ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣ

ΟΤΗΤ
Α 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ (€) 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

24%   (€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 
Microchip nano ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
µικρών ζώων 

500 Τεµ. 4,50 2025,00 486,00  2511,00  

2 Spray αλουµινίου (φιάλη των 200ml) 15 Τεµ. 8,00 120,00 28,80  148,80 

3 Οθόνες αποστειρωµένες 75*90 40 Τεµ. 1,20 48,00 11,52 59,52  

4 Κυτίο απόρριψης βελονών 3lit 2 Τεµ 3,50 7,00  1,68  8,68  

5 
Σύριγγες ινσουλίνης 1ml, συσκευασία των 
100τεµ 

2 Τεµ 17,00 34,00  8,16 42,16 

6 
Σύριγγες 2,5ml 21G,συσκευασία των 
100τεµ. 

10 Τεµ. 9,00 90,00  21,60  111,60  

7 Βελόνες 18G, συσκευασία των 100τεµ 2 Τεµ. 4,00 8,00 1,92  9,92 

8 Βελόνες 21G, συσκευασία των 100τεµ 2 Τεµ. 5,00 10,00 2,40 12,40 

9 Συσκευές χορήγησης ορού 20 Τεµ. 0,50 10,00 2,40 12,40 

10 

∆ιατροφικό συµπλήρωµα σε πάστα µε 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία,σωληνάριο των 
12οgr 

7 Τεµ. 11,00 77,00 18,48 95,48 

11 
∆ιατρογφικό συµπλήρωµα ασβεστιου, 
κουτί των 30 χαπιών 

4 Τεµ. 8,00 32,00 7,68 39,68 

12 
Νάρθηκας πρόσθιου άκρου, µέγεθος 
medium, σετ των 2 τεµ. 

2 Τεµ. 40,00 80,00 19,20 89,20 

13 
Νάρθηκας πρόσθιου άκρου, µέγεθος large, 
σετ των 2 τεµ. 

1 Τεµ. 45,00 45,00 10,80 55,80 

14 
Βελόνες ραφής ⅜,συσκευασία των 
12τεµ. 

1 Τεµ. 11,00 11,00 2,64 13,64 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 3220,28 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ (€ ) 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

(€) 
Προβλεπόµ

ενη 
∆απάνη 
(ευρώ) 

1Α Κτηνιατρικά φάρµακα και 
αναλώσιµα 

16954,00   2204,02 19158,02 

1Β Ανθρώπινα φάρµακα και 
αναλώσιµα 

434,50 26,07 460,57 





2 Αναλώσιµα 

χειρουργείου,εξέτασης και 

εργαστηρίου 

2597,00    623,28 3220,28 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

22838,87

€ 

 

 
∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 

ΜΗΝΕΣ) Ή ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. 
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 

ΦΕΛΙΖΟΛ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ 
 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  14/4/2021 
 
               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
          ΤΣΑΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                             ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 




