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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

     Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έντονη η παρουσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην 
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας. Η ∆ηµοτική Αρχή, εκφράζοντας την επιθυµία της για 
έµπρακτη στήριξη του δικαιώµατος των ζώων στη ζωή αλλά και την προστασία της δηµόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει ένα πρόγραµµα για την διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες ευζωίας αναφορικά µε την 
προστασία και την καλή µεταχείρισή τους.  

Το πρόγραµµα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στα όρια του  ∆ήµου Καλαµάτας  
είναι κατ' εφαρµογή του Ν.4039/2012, του Ν.3170/03 και της Υπουργικής Απόφασης 280239 
/19-11-2003 που αφορά στον τρόπο σήµανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και 
επανένταξής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 
του Ν. 4235/2014 «Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων 
αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι ∆ήµοι, οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν 
και σηµεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε 
αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. ∆εν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
κανόνες καθαριότητας και υγιεινής». 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου, συντάσσει αυτή τη µελέτη 
προϋπολογισµού 10.255,88 € µε το Φ.Π.Α., µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων. 
(Προµήθεια Ζωοτροφών)» η οποία περιλαµβάνει την προµήθεια ζωοτροφής για τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς (σκύλους) του ∆ήµου µας.   
     Η τροφή, κατάλληλη για σκύλους, πρέπει να είναι ισορροπηµένη και να περιέχει όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, µεταλλικά στοιχεία και 
βιταµίνες καθώς και νερό.  

Η προµήθεια βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699 µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων. 
(Προµήθεια Ζωοτροφών)», έχει πίστωση 10.296,06 € και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 2018.  

Η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της ή µέχρι εξαντλήσεως του 

αντικειµένου. 
Το τιµολόγιο της µελέτης συντάχθηκε µε τιµές από το ελεύθερο εµπόριο και η ζωοτροφή θα 

παραδοθεί στην αποθήκη του ∆ήµου Καλαµάτας (χώρος συνεργείων).                                           
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Η προµήθεια αφορά στην αγορά κατάλληλων ζωοτροφών για σκυλιά, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής των αδέσποτων ζώων (σκύλων) στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
 

1) ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ  ΣΚΥΛΟΥΣ 
    Η  επιλεγείσα  ζωοτροφή που προορίζεται για την διατροφή ενήλικων σκύλων, θα πρέπει 
απαραίτητα να  έχει την παρακάτω χηµική σύσταση: 
 
ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
(ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 22% 

ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 9% 
ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 6% 
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 10% 
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 10% 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 3% 
 
  Επίσης θα πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω πρόσθετες ύλες (ανά kgr ζωοτροφής):  
 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ  Α 6.000 IU/KG 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ  D3 400 IU/KG 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ  Ε 50 MG/KG 
ΧΑΛΚΟΣ 4 MG/KG 
 
2)  ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ  ΚΟΥΤΑΒΙΑ  ΣΚΥΛΩΝ 

Η  επιλεγείσα  ζωοτροφή που προορίζεται για την διατροφή κουταβιών σκύλων θα πρέπει 
απαραίτητα να έχει την παρακάτω χηµική σύσταση: 

 
ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
(ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  26% 

ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ 10% 
ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2,2% 
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  10% 
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  10% 
 
Επίσης θα πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω πρόσθετες ύλες (ανά kgr ζωοτροφής): 
 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ  Α 20.000  IU/KG 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ  D3 2.000 IU/KG 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ  Ε 140 MG/KG 
 ΧΑΛΚΟΣ 20 MG/KG 
   



Ο  ανάδοχος (προµηθευτής) θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε την νοµοθεσία που 
αφορά τη διακίνηση και εµπορία ζωοτροφών και να διαθέτει κωδικό έγκρισης ή κωδικό 
εγγραφής.   
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείµενο της προµήθειας είναι η αγορά πλήρους σύνθετης ζωοτροφής για ενήλικες 

σκύλους και κουτάβια.  
Τα είδη και οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στο προϋπολογισµό της µελέτης. 

Συµβατικές δε τιµές µονάδας είναι οι τιµές µονάδας του τιµολογίου και του προϋπολογισµού 
της µελέτης και θα γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές.  

 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
Α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
Β. Το τιµολόγιο µελέτης 
Γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
∆. Η προσφορά του µειοδότη 
 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Οι ζωοτροφές θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στη παρούσα µελέτη. 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα στα αιτήµατα του ∆ήµου. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει µε 

τρόπο άρτιο, όλες τις επιµέρους παραγγελίες ή ολόκληρη την ποσότητα της προµήθειας κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται αµελλητί σε αιτήµατα του ∆ήµου 
Καλαµάτας που έχουν σχέση µε την προµήθεια την οποία ανέλαβε. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της προµήθειας που ανέλαβε όπως 
περιγράφεται στην παρούσα µελέτη.  

 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της σύµβασης 
σύµφωνα µε αυτά που ορίζει το άρθρο 105 παρ 4 και 5 του Ν. 4412/2016. 

Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα χρόνο µε δυνατότητα παράτασης εάν χρειαστεί 
ή έως την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου. 

Η παραλαβή θα γίνει µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016. 
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας και του αρµόδιου κτηνιάτρου που 

ελέγχει το πρόγραµµα.  
Εάν η ποιότητα των ζωοτροφών δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές ή εµφανίζει 

ελαττώµατα ή αλλοίωση, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην αντικατάστασή τους, 
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τη διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της 
ποιότητας µε δαπάνη και ευθύνη του προµηθευτή. 
 
 

 



6. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Η από µέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης µελέτης ή µη πλήρης 

συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει 
έκπτωτο της προµήθειας. 

Η έκπτωση του προµηθευτή έχει σαν συνέπεια την υποχρέωση του προµηθευτή να 
αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά την οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της σύµβασης.  

 
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή θα γίνει µετά την πιστοποίηση της πλήρους εκτέλεσης των προδιαγραφών της 
προµήθειας.  

Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση του αντίστοιχου τιµολογίου καθώς και των 
λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας ή τµηµατικά, 

µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 
  

8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την παρούσα προµήθεια διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» η οποία 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιµετωπίζονται από το Ν4412/2016, ο Ν. 4039/2012 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4235/2014 και το Ν. 4483/2017. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Πλήρης Σύνθετη Ζωοτροφή για ενήλικες σκύλους. 

Προµήθεια ζωοτροφής για ενήλικες σκύλους. Η τιµή του άρθρου περιλαµβάνει τη προµήθεια 
της ζωοτροφής και τη µεταφορά στο χώρο παράδοσης, δηλαδή στην αποθήκη του ∆ήµου 
Καλαµάτας (στο χώρο των συνεργείων), στο βόρειο τµήµα της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα. 

Η επιλεγείσα ζωοτροφή που προορίζεται για την διατροφή ενήλικων σκύλων, πρέπει  
απαραίτητα να  έχει την παρακάτω χηµική σύσταση: 
ΥΓΡΑΣΙΑ (MAX): 10%, ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ): 22%, ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ: 8%, ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ: 2,5 %, ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ: 8%. 

Επίσης θα πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω πρόσθετες ύλες (ανά kgr ζωοτροφής): 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α: 6.000 IU/KG, ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3: 400 IU/KG, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: 50 MG/KG, ΧΑΛΚΟΣ: 4 
MG/KG. 
Τιµή ανά τεµάχιο (σάκος των 20 Kgr): ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  (13,50 €). 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Πλήρης Σύνθετη Ζωοτροφή για κουτάβια σκύλων. 

Προµήθεια ζωοτροφής για κουτάβια σκύλων. Η τιµή του άρθρου περιλαµβάνει τη 
προµήθεια της ζωοτροφής και τη µεταφορά στο χώρο παράδοσης, δηλαδή στην αποθήκη του 
∆ήµου Καλαµάτας (στο χώρο των συνεργείων), στο βόρειο τµήµα της παρόχθιας ζώνης του 
Νέδοντα. 

Η επιλεγείσα ζωοτροφή που προορίζεται για την διατροφή κουταβιών σκύλων, πρέπει  
απαραίτητα να  έχει την παρακάτω χηµική σύσταση: 
ΥΓΡΑΣΙΑ (MAX): 10%, ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ): 30%, ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ: 11%, ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ: 2,5 %, ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ: 7,5%. 

Επίσης θα πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω πρόσθετες ύλες (ανά kgr ζωοτροφής): 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α: 20.000 IU/KG, ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3: 2.000 IU/KG, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: 140 MG/KG, ΧΑΛΚΟΣ: 
20 MG/KG. 
Τιµή ανά τεµάχιο (σάκος των 10 Kgr): ∆ώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά  (12,50 €). 
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   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 
 

  
 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ  

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Πλήρης Σύνθετη Ζωοτροφή για 

ενήλικες σκύλους 
15700000-5 

Τεµάχιο (Σάκος των 
20 kgr) 

626 

2 
Πλήρης Σύνθετη Ζωοτροφή για 

κουτάβια σκύλων 

 
15700000-5 Τεµάχιο (Σάκος των 

20 kgr) 
50 
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ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ  

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Πλήρης Σύνθετη 
Ζωοτροφή για 
ενήλικες 
σκύλους 

15700000-5 
Τεµάχιο 

(Σάκος των 
20 kgr)  

626 13,50 8.451,00 

2 

Πλήρης Σύνθετη 
Ζωοτροφή για 
κουτάβια 
σκύλων 

15700000-5 
Τεµάχιο 

(Σάκος των 
10 kgr) 

50 12,50 625,00 

     ∆ΑΠΑΝΗ  9.076,00 

     ΦΠΑ 13% 1.179,88 

     ΣΥΝΟΛΟ  10.255,88 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 
 

  
 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ  

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                                                                                       
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Πλήρης Σύνθετη 
Ζωοτροφή για 
ενήλικες 
σκύλους 

15700000-5 
Τεµάχιο 

(Σάκος των 
20 kgr)  

626   

2 

Πλήρης Σύνθετη 
Ζωοτροφή για 
κουτάβια 
σκύλων 

15700000-5 
Τεµάχιο 

(Σάκος των 
10 kgr) 

50   

     ∆ΑΠΑΝΗ   

     ΦΠΑ 13%  

     ΣΥΝΟΛΟ   
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  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

   

   Σφραγίδα και υπογραφή 

                                                                  
 


