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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια Ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης 
των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Βέροιας.Οι κατ ελάχιστον ετήσιες ανάγκες σε 
ζωοτροφές που χρησιμοποιεί ο Δήμος Βέροιας είναι πλέον  σε 90 κιλά ημερησίως ήτοι 
περίπου 33.000 κιλά το έτος  (1650 περίπου σακιά ξηράς τροφής ενηλίκων το έτος .) 

Για το έτος 2019 έχουμε προμηθευτεί 842 σακιά ξηράς τροφής ενηλίκων και για τις 
ετήσιες ανάγκες  ενισχύθηκε ο κωδικός με το ποσό των 9.000,00 που αντιστοιχεί στην 
επιπλέον προμήθεια περίπου 530 σακιών ξηράς τροφής ενηλίκων . Η παραπάνω 
ζωοτροφή μαζί με τις κονσέρβες και την ξηρά τροφής ανήλικων κουταβιών που 
προμηθευτήκαμε μαζί με την ποσότητα των 523 περίπου κονσέρβες με κομμάτια κρέας 
που θα προμηθευτούμε με την παρούσα συμβάλουν συνδυαστικά στην κάλυψη των 
ελάχιστων ετήσιων αναγκών για την σίτιση και περισυλλογή των ενήλικων και ανήλικων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Οι κονσέρβες είναι απαραίτητες για την προσέλκυση και  την περισυλλογή των 
αδέσποτων  ζώων συντροφιάς από τους δρόμους και κατά τη παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Η ζωοτροφή πλέον της καθημερινής  σίτισης των ενήλικων ζώωνπου φροντίζει ο Δήμος 
χρησιμοποιείται και κατά την επανένταξη αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον με τα 
συνεργαζόμενα φιλοζωικά.  

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω του ότι ο αριθμός τωναδέσποτων ζώωνσυντροφιάς 
στην περιοχή μας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
αντίστοιχη αύξηση των αναγκών σε ζωοτροφή από μέρα σε μέρα με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων ασφαλής πρόβλεψη για την ακριβή ποσότητα 
ζωοτροφών που θα καταναλώσει ο Δήμος Βέροιας ετησίως.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Βέροιας διενεργεί 
προγράμματα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ,από εθελοντές  
ξένους  κτηνιάτρους με σκοπό τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων. Για το έτος 
2019 ολοκληρώθηκαν δύο τέτοια προγράμματα, οπότε συγκεντρώνεται μεγάλος 
αριθμός αδέσποτων σκύλων τα οποία σιτίζονται τουλάχιστον για δύο ημέρες κατά τον 
χρόνο παραμονής τους στο Δημοτικό Κτηνιατρείο. Επιπλέον και κατόπιν αποφάσεων 
των αρμόδιων οργάνων (Πενταμελή Επιτροπή, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, κοκ) 
ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την φροντίδα κακοποιημένων ζώων συντροφιάς που 
κακοποιούνται ή εγκαταλείπονται  από τους πρώην ιδιοκτήτες τους.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μαζί με το Φ.Π.Α. Για την δαπάνη 
αυτή προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019 το 
ποσό των 15.000,00€ με Κ.Α. 20.6699.001 με θέμα «Προμήθεια ζωοτροφών»ο 
οποίος με την υπ΄αρ. απόφασης 651/2019 Δ.Σ. αναμορφώθηκε και ενισχύθηκε με το 
ποσό των 9.000 ευρώ. 

Όρος στον προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια είναι ότι θα 
αναλάβει ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης στον χώρο που θα του 
υποδείξει ο Δήμος Βέροιας.  



Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία δαπάνης είναι οι εξής: 

1.ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΟΚΕΤΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 
ΒΑΡΟΥΣ 20 ΚΙΛΩΝ . 

Η χημική ανάλυση των κροκετών  είναι: 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %:Ολικές πρωτεινές ≥ 20%, Λιπαρές ουσίες: από 7 έως 15%, 
Ινώδεις Ουσίες: από 4% έως 10%, Ολική Τέφρα ≤ 9%. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ: 

Βιταμίνες (Α,D3 και E κατ΄ ελάχιστον) και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία (χαλκός 
κατ΄ελάχιστον). 

 

2.ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΡΕΑΣ 
ΜΟΣΧΑΡΙ η ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ η ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ, ΒΑΡΟΥΣ 1240 
γραμμαρίων. 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %: 

Κρέας κατ αναλογία 16% ,ζωικά υποπροϊόντα, πρωτεΐνες έως 6,5% ολικές λιπαρές 
ουσίες 4,5%, ολικές ινώδεις ουσίες 0,5%,ολική τέφρα 2%. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ: 

Βιταμίνες (Α,D3 και E κατ΄ ελάχιστον) και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία (χαλκός, 
ιώδιο,μαγγάνιο Σελήνιο ψευδάργυρος, σίδηρος κατ΄ελάχιστον). 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της     
απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τουΝ. 4412/2016 
με απόφαση Αντιδημάρχου και με κωδικό   CPV:157130000-9ενώ η παρούσα θα 
κοινοποιηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο με την δημοσιεύσή της στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Βέροιας www.veria.gr.  
Το τμήμα μας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ζωοτροφές για σκύλους συνολικής αξίας 
9.000,00 ευρώ.Ειδικότερα επιθυμεί την προμήθεια ξηράς τροφής για ενήλικους 
σκύλους  μέχρι την τιμή8.215,00ευρώμε Φ.Π.Α. (ενδεικτική τιμή  σε σακί των 20 
κιλών 15,50 ευρώκαι κονσέρβες μέχρι τη τιμή των 784,71 ευρώ με Φ.Π.Α.(ενδεικτική 
τιμή  1,50 ευρώ ανά κονσέρβα κρέατος των 1.240 γραμμαρίων) και μέχρι την 
συνολική τιμή των  9.000 ευρώ. Σε περίπτωση που περισσέψουν χρήματα λόγω 
αναπροσαρμογής του Φ.Π.Α  ή μεγάλης έκπτωσης από τον προμηθευτή θα 
επανέλθουμε με νέα προμήθεια μέχρι του ποσού της πίστωσης. 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας 
με ΦΠΑ 24%  

Μονάδα 
Μέτρησης  

Τιμή Μονάδος 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσότητα Σύνολα 

1 Κροκέτες ενηλίκων 
σκύλων σε σακί  20 
κιλών 

Τεμάχιο 12,50 530 6.625,00 

2 Κονσέρβες σκύλων με 
κρέας 1240 γραμ. 

Τεμάχιο 1,21 523 632,83 

   ΔΑΠΑΝΗ 7.257,83 

   ΦΠΑ 24% 1.741,87 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

8.999,71 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:8.999,71€ 

                      ΒΕΡΟΙΑ  7/11/2019 

Συντάχθηκε 

ΜΕΔ 

Η Προϊσταμένη 

Αγροτικής Παραγωγής 

 

Καρατζιώτου Ευδοξία 

Ελέγχθηκε 

ΜΕΔ 

Ο Διευθυντής Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Τουρισμού 

 

Δάρλας Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 



 
 


