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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πτολεµαΐδα   07/07/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ   

 Αρ. Μελέτης: 48/2021 ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 
 

Προµήθεια ειδών διαβίωσης  Αδέσποτων Ζώων 
(CPV: 15712000-2 Ξηρά Τροφή) 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην προµήθεια ξηράς τροφής (σκυλοτροφή σε µορφή κροκέτας), 
κατάλληλη για τη διατροφή των αδέσποτων σκύλων, τόσο αυτών που φιλοξενούνται στο 
αδειοδοτηµένο ∆ηµοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του ∆ήµου Εορδαίας, όσο και 
των ελευθέρων κινούµενων στο φυσικό τους περιβάλλον, στην επικράτεια του ∆ήµου. Για την 
µέριµνα των ζώων αυτών  σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4039/02-02-2012, είναι υπεύθυνος ο 
∆ήµος. Ύστερα από καταγραφή των αναγκών και αφού συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από την 
εγχώρια αγορά, η ∆/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής συνέταξε την παρούσα 
µελέτη προκειµένου να καλύπτονται οι εβδοµαδιαίες ανάγκες των ζώων. 

Ο αριθµός το αδέσποτων σκυλιών σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου υπολογίζεται, µε τις 
ανάλογες αυξοµειώσεις που συντελούνται από την καθηµερινή καταγραφή, αυτή τη στιγµή σε 400 
σκυλιά. Ο ∆ήµος Εορδαίας διαθέτει ∆ηµοτικό Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Αναρράχης της 
επαρχιακής  οδού της ∆υτικής Εορδαίας, δυναµικότητας 80 θέσεων. 

Οι ποσότητες που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος Εορδαίας δεν µπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό 
τους το ύψος του προϋπολογισµού. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στο ∆ηµοτικό Καταφύγιο τµηµατικά, µετά από εντολή της 
αναθέτουσας αρχής και εντός πέντε ηµερών. Ο χρόνος της πρώτης παράδοσης ξεκινάει από την 
υπογραφή της σύµβασης. Σαν ηµέρα παράδοσης θα θεωρείται η ηµέρα που θα προσκοµίζονται τα 
είδη στο χώρο του ∆ηµοτικού καταφυγίου, µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης από τον 
προµηθευτή. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή θα διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπική εξέταση. 

Η ανωτέρω προµήθεια έχει προϋπολογισµό 16.609,18€. Η διάρκεια της σύµβασης είναι ένα έτος 
ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 
 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗΣ  
 
Οι σκυλοτροφές θα είναι σε µορφή κροκέτας κατάλληλης για τη συντήρηση ενήλικων σκύλων και θα 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω διατροφικές προδιαγραφές:  
 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΟΚΕΤΑΣ 
Πρωτεΐνες ≥24%  

Λιπαρά ≥11 %  
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Υγρασία ≤10%  

Τέφρα ≤10 %  

Κυτταρίνες ≤6%  

Ασβέστιο 0,6-2,5 %  
Φώσφορος 0,5-1,6 % 

 
 
 
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος Προµήθειας Ποσότητα 
Τιµή 

(σε €) 
Προβλεπόµενη 

∆απάνη 
1 Κροκέτα συντήρησης για ενήλικους 

σκύλους (συσκευασίας 20 κιλών)  
1.505 8,90 13.394,50 

  ΣΥΝΟΛΟ 13.394,50 

  Φ.Π.Α 24% 3.214,68 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.609,18 

 

 
 
 
 

Πτολεµαΐδα   07-07-2021 
 

Ο Συντάξας 
  

 
 
 
 

Τσακίρης Ε. Νικόλαος 
Γεωπόνος. 

Πτολεµαΐδα   07-07-2021 
 

Θεωρήθηκε 
Η ∆ιευθύντρια 

 
 
 

Αγγελίδου Φωτεινή 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 




