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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.  :Κ.Α.  :  02.15 .6699. 001 02.15 .6699. 001 :  :  Δαπάνες διαβίωσης και  περίθαλψης αδέσποτων ζώωνΔαπάνες διαβίωσης και  περίθαλψης αδέσποτων ζώων

Προϋπ.  Οικ.  Έτους : Προϋπ.  Οικ.  Έτους : 2018

Πηγή Χρη µατοδότησης:  Πηγή Χρη µατοδότησης:  Ίδιοι Πόροι

Περιγραφή δαπάν ης : Περιγραφή δαπάν ης : Προμήθεια τροφής για σκύλους στα πλαίσια του Προγράμματος Διαχείρισης Προμήθεια τροφής για σκύλους στα πλαίσια του Προγράμματος Διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς  του Δή μου Πλατανιά» αδέσποτων ζώων συντροφιάς  του Δή μου Πλατανιά» 

Ενδεικτικός Προϋπολο γισµός:Ενδεικτικός Προϋπολο γισµός:   2.351,042.351,04   €€

Ο Δήμος Πλατανιά θα προβεί σε προμήθεια τροφής για σκύλουςτροφής για σκύλους  στα πλαίσια του Προγράμματος στα πλαίσια του Προγράμματος

Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τεσσάρων

λεπτών (2.351,042.351,04  € €) με ΦΠΑ και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά του

τρέχοντος έτους με  ΚΑ  02.15.6699.00102.15.6699.001 και με τίτλο  «Δαπάνες  διαβίωσης  και  περίθαλψηςΔαπάνες  διαβίωσης  και  περίθαλψης

αδέσποτων ζώωναδέσποτων ζώων». 

Ο κωδικός - Common Procurement Vocabulary (CPV) είναι: 15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα

Ισχύουσες διατάξεις:

•  Οι διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2-2-2012) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/14

(ΦΕΚ Α 32/11-2-2014). 

• Οι διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16).

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τροφές θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 

Α) Ξηρά τροφή συντήρησης για σκύλους σε συσκευασία των 20 κιλών, που να αποτελείται από

ζωική  πρωτεΐνη  και  ζωικά  παράγωγα,  δημητριακά, κυτταρίνη,  ζωικά  λίπη,  βιταμίνες  Α,  D  και  Ε,

ιχνοστοιχεία φυτικά έλαια και μεταλλικά άλατα.

Περιεκτικότητα : α) Πρωτεΐνες 22% , β) Λιπαρά  9%

Β)  Ξηρά  τροφή  για  κουτάβια  σε  συσκευασία  των  20  κιλών,  που  να  αποτελείται  από  ζωική

πρωτεΐνη και ζωικά παράγωγα, δημητριακά, κυτταρίνη, ζωικά λίπη, βιταμίνες Α, D και Ε, ιχνοστοιχεία

φυτικά έλαια και μεταλλικά στοιχεία.

Περιεκτικότητα : α) Πρωτεΐνες 30% , β) Λιπαρά  11%

Ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία παραγγελίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30)

ημέρες. Τα  υπό  προμήθεια  είδη  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  θα  ελεγχθούν  με  βάση  τις

προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η λήξη των τροφών θα πρέπει να έχει διάρκεια περισσότερη από ένα

(1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται. Αν

τα  είδη  αποδειχτούν  από  τον  έλεγχο  ακατάλληλα η  υπηρεσία έχει  δικαίωμα να  τα  απορρίψει.  Ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα παραπάνω είδη με καινούρια σε περίπτωση που

αυτά δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα,

από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.



Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αυτής περιγράφεται παρακάτω:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Ξηρά Τροφή συντήρησης 20κγρ τεµάχιο 104 17,00 € 1.768,00 €

2
Ξηρά Τροφή για κουτάβια 
20κγρ 

τεµάχιο 5 25,60 € 128,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

1.896,00 €

ΦΠΑ 24% 455,04 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.351,04 €

Συντάχθηκε

Παπαδοπούλου Ευρώπη

∆ασολόγος ΠΕ


