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ΣΣΣΔΔΔΤΤΤΥΥΥΗΗΗ   ΓΓΓΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗΗΗΗ   
ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΔΔΔΙΙΙΑΑΑ      

   
Προμήθεια ηροθών για ηις ανάγκες ζίηιζης ηων 

αδεζπόηων ζώων ζσνηροθιάς 
 
 
 

Προϋπολογιζμού: 9.998,74 ζε ΔΤΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιανοσάριος, 2021 
 
 
 
 
 

 
 



  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

    ΓΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
   ΔΡΓΟ: Προμήθεια ηροθών για ηις     

          ανάγκες ζίηιζης ηων    

         αδεζπόηων ζώων ζσνηροθιάς 
   Προϋπολογιζμός: 9.998,74 ΔΤΡΩ 

   Υρημαηοδόηηζη: Έζοδα 

                              

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η 

 
 
Περιγραθή: 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα μεξήο ηξνθήο γηα ηε ζίηηζε αδέζπνηωλ 

ζθύιωλ θαη γαηώλ πνπ δηαβηνύλ ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Φεξζνλήζνπ, ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4039/2012 (άξζξν 9, παξάγξαθνο 10).  

Αλαιπηηθόηεξα ζα γίλεη πξνκήζεηα ζε απνμεξακέλε ηξνθή (θξνθέηα) γηα ζθύινπο κε 

δηαθνξεηηθά δηαηξνθηθά ζπζηαηηθά, ιόγω ηωλ δηαθνξεηηθώλ ζξεπηηθώλ αλαγθώλ κεηαμύ ηωλ 

δηαθόξωλ ειηθηώλ ηωλ αδέζπνηωλ ζθύιωλ. Επίζεο ζα γίλεη πξνκήζεηα ζε απνμεξακέλε 

ηξνθή (θξνθέηα) γηα ελήιηθεο γάηεο. 

Η ζίηηζε ηωλ αδέζπνηωλ δώωλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηωλ Δεκνηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη ζε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε θηινδωηθέο νξγαλώζεηο θαη κεκνλωκέλνπο θηιόδωνπο πνιίηεο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Φεξζνλήζνπ. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ηωλ 9.998,74 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), κε δηαηηζέκελε θαη’ αξρήλ πίζηωζε ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 πνζνύ 10.000,00 € (Κ.Α. 15.6474.0001). 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ πξνο πξνκήζεηα ηξνθώλ αλαθέξνληαη ζηηο Τερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Ι. Υεξζνλήζνπ 28/01/2021 

Κε Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 

& Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
θ.α.α. 

 
 

    ΟΦΗΑ ΤΦΑΛΣΖ 
ΑΛΑΠΙ. ΠΡΟΪΣ. ΣΚΖΚ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & 

ΤΛΣΖΡΖΖ ΟΥΖΚΑΣΩΛ 
 

 Λ. Χεξζνλήζνπ 
27/01/2021 

Ο πληάμαο 
 
 
 

 
 

Γεψξγηνο Αζαλαζίνπ 
ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

 

Έργο: Προμήθεια ηροθών για ηις ανάγκες ζίηιζης ηων 
αδεζπόηων ζώων ζσνηροθιάς  

Κωδ. Προϋπ/ζμού: 15.6474.0001 
CPV: 15712000-2 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Έργο: Προμήθεια ηροθών για ηις ανάγκες ζίηιζης ηων 

αδεζπόηων ζώων ζσνηροθιάς  
Κωδ. Προϋπ/ζμού: 15.6474.0001 
 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ "Πξνκήζεηα ηξνθώλ γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο 

ηωλ αδεζπόηωλ δώωλ ζπληξνθηάο" 

 

Άξζξν 2ν 

Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 

 

I. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ. 3852/2010. 

II. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 

III. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007 

 

Άξζξν 3ν 

πκβαηηθά ηεύρε 

 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

I. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ θπξίνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

II. Ζ απφθαζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

III. Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

IV. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Σερληθή Έθζεζε 

V. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

VI. Ζ Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηα πιήξε 

ηερληθά θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 4ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

  

Ζ δηαδηθαζία, γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζα είλαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε κεηά 

απφ ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα, απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, αθνχ 

ειεγρζεί θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί. 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απφθαζε Αληηδεκάξρνπ. 

 

 

 

 



Άξζξν 5ν 

Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο - αλάζεζεο / ύκβαζε 

 

Κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα 

πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Ζ ζχκβαζε  

θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΟΣΑ, θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, 

φπσο νξηδεηαη ζην Λ. 4412/2016. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθαλ νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

πξφζθιεζε. 

β. Παξαιήθζεθαλ νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ νξηζηηθά. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

 

Άξζξν 6ν 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Γελ απαηηνχληαη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

 

Άξζξν 7ν 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. αλ εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα πνπ ζα 

πξνζθνκηζζνχλ ηα είδε ζε ρψξν θαζνξηζκέλν απφ ηελ ππεξεζία θαη κε επζχλε 

κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο, ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θαζε είδνπο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 8ν 

Παξαιαβή 

 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο 

παξαγξάθνπ 11β ηνπ άξζξνπ 221 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή. Θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξνπζηαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Θαηά ηα ινηπά 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζην άξζξν 208 Λ. 4412/2016  

 

 

Άξζξν 9ν 

Σξόπνο πιεξωκήο 

 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Λ. 

4412/2016, χζηεξα απφ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε 

παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή αλαθέξνληαη επίζεο ζην 

άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 



Άξζξν 10ν 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο. Ο θνξέαο 

επηβαξχλεηαη κφλν κε ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ φηη επηβαξχλνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. 
 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Ι. Υεξζνλήζνπ 28/01/2021 
Κε Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
& Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θ.α.α. 

 
 

    ΟΦΗΑ ΤΦΑΛΣΖ 
ΑΛΑΠΙ. ΠΡΟΪΣ. ΣΚΖΚ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & 

ΤΛΣΖΡΖΖ ΟΥΖΚΑΣΩΛ 
 

 Λ. Χεξζνλήζνπ 

27/01/2021 
Ο πληάμαο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο Αζαλαζίνπ 
ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 
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Σ Δ Χ Ν Ι Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε "Πξνκήζεηα ηξνθώλ γηα ηηο αλάγθεο 

ζίηηζεο ηωλ αδεζπόηωλ δώωλ ζπληξνθηάο", γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε 

ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Αλαιπηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

Α. ύζηαζε απνμεξακέλεο ηξνθήο ζθύιωλ 
Γεκεηξηαθά, θξέαο θνηφπνπινπ ή θξέαο βνδηλφ, ππνπξντφληα ακπινπνηίαο 

(εμαηξείηαη ην ζνγηάιεπξν), εμεπγεληζκέλν έιαην θνηφπνπινπ, πξφζζεηεο βηηακίλεο 

θαη κέηαιια (θσζθφξνο, ραιθφο θ.ι.π.), ακηλνμέα, ζπληεξεηηθά θαη 

αληηνμεηδσηηθά εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δ.Δ.  

 

Α1. Αλάιπζε ηωλ απνμεξακέλωλ θξνθεηώλ (ρεκηθή ζύζηαζε) 
 

Α.1.1. Γηα δηαηξνθή ελήιηθωλ δώωλ 

α) Πξσηεΐλε (Εσηθήο πξνέιεπζεο ζε πνζνζηφ 23-28%) 

β) Ιίπνο ζε πνζνζηφ 8-12% 

γ) Αζβέζηην πεξίπνπ 2% 

δ) Φσζθφξνο πεξίπνπ 1,5% 

ε) Φπηηθέο ίλεο ζε πνζνζηφ κέρξη 2,5% 

ζη) Βηηακίλε Α απφ 6.000 IU θαη άλσ 

δ) Βηηακίλε D απφ 400mg/kg θαη άλσ  

ε) Βηηακίλε Δ απφ 50mg/kg θαη άλσ 

ζ) Βηηακίλε Β1 απφ 10mg/kg θαη άλσ  

η) Βηηακίλε Β2 απφ 6mg/kg θαη άλσ 

ηα) Τγξαζία κέρξη 10% 

ηβ) Σέθξα κέρξη 10% 

 

Α.1.2 Γηα δηαηξνθή λεαξώλ δώωλ (Κνπηαβηώλ) 

α) Πξσηεΐλε (Εσηθήο πξνέιεπζεο ζε πνζνζηφ 30-35%) 



β) Ιίπνο ζε πνζνζηφ 10-15% 

γ) Αζβέζηην πεξίπνπ 1,5% 

δ) Φσζθφξνο 1,0 - 1,5% 

ε) Φπηηθέο ίλεο ζε πνζνζηφ κέρξη 3,0% 

ζη) Βηηακίλε Α απφ 12.000 IU θαη άλσ 

δ) Βηηακίλε D απφ 900 mg/kg θαη άλσ  

ε) Βηηακίλε Δ απφ 70mg/kg θαη άλσ 

ζ) Βηηακίλε Β1 απφ 25mg/kg θαη άλσ  

η) Βηηακίλε Β2 απφ 12mg/kg θαη άλσ 

ηα) Τγξαζία κέρξη 10% 

ηβ) Σέθξα κέρξη 8% 

 

Α2. πζθεπαζία  
άθνη ησλ 15 ή 20 ή 25 θηιψλ. 

 

Β. ύζηαζε απνμεξακέλεο ηξνθήο γαηώλ 
Γεκεηξηαθνί θαξπνί, θξέαο θνηφπνπινπ ή θξέαο βνδηλφ, εθρχιηζκα θπηηθψλ 

πξσηετλψλ, έιαηα θαη ιίπε, κίγκα βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ θαη ακηλνμέσλ, 

ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δ.Δ.  

 

Β1. Αλάιπζε ηωλ απνμεξακέλωλ θξνθεηώλ (ρεκηθή ζύζηαζε) 
 

α) Πξσηεΐλε (Εσηθήο πξνέιεπζεο ζε πνζνζηφ 29-33%) 

β) Ιίπνο ζε πνζνζηφ 8-12% 

γ) Φπηηθέο ίλεο ζε πνζνζηφ κέρξη 4% 

δ) Αζβέζηην πεξίπνπ 2% 

ε) Φσζθφξνο πεξίπνπ 1,5% 

ζη) Βηηακίλε Α απφ 10.000 IU θαη άλσ 

δ) Βηηακίλε D απφ 4000 IU θαη άλσ  

ε) Βηηακίλε Δ απφ 40mg/kg θαη άλσ 

ζ) Βηηακίλε Β1 απφ 10mg/kg θαη άλσ  

η) Βηηακίλε Β2 απφ 6mg/kg θαη άλσ 

δ) Τγξαζία κέρξη 10% 

ε) Σέθξα κέρξη 10% 

 

Β2. πζθεπαζία  
άθνη ησλ 15 ή 20 ή 25 θηιψλ. 

 

 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Ι. Υεξζνλήζνπ 28/01/2021 
Κε Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
& Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θ.α.α. 

 
 

    ΟΦΗΑ ΤΦΑΛΣΖ 

ΑΛΑΠΙ. ΠΡΟΪΣ. ΣΚΖΚ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & 
ΤΛΣΖΡΖΖ ΟΥΖΚΑΣΩΛ 

 

 Λ. Χεξζνλήζνπ 
27/01/2021 
Ο πληάμαο 

 
 
 

 
 

Γεψξγηνο Αζαλαζίνπ 

ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

 

 

  



  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 ΓΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
ΣΙΣΛΟ: Προμήθεια ηροθών για ηις 
ανάγκες ζίηιζης ηων αδεζπόηων ζώων 
ζσνηροθιάς 
Προϋπολογιζμός: 9.998,74 ΔΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Έζοδα 

 
                            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
(Ν. 4412/16) 

 
     
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Αποξηπαμένη κποκέτα με 

ππωτεΐνη 23 - 28% (τπουή 
ενηλίκων σκύλων) 

 ΧΓΡ. 8.550,00 0,55 4.702,50 

2 Αποξηπαμένη κποκέτα με 
ππωτεΐνη 30 - 35% (τπουή 
νεαπών σκύλων) 

 ΧΓΡ 900,00 0,81 729,00 

3 Αποξηπαμένη κποκέτα με 

ππωτεΐνη 29 - 33% (τπουή 

γατών) 

 ΧΓΡ 2.800,00         0,94 2.632,00 

 

 

          ΤΝΟΛΟ     8.063,50 

       ΦΠΑ 24%     1.935,24 
 

                 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ε ΕΤΡΩ):      9.998,74            4.974,88 

 
 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Ι. Υεξζνλήζνπ 28/01/2021 
Κε Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
& Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θ.α.α. 

 
 

    ΟΦΗΑ ΤΦΑΛΣΖ 
ΑΛΑΠΙ. ΠΡΟΪΣ. ΣΚΖΚ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & 

ΤΛΣΖΡΖΖ ΟΥΖΚΑΣΩΛ 
 

 Λ. Χεξζνλήζνπ 
27/01/2021 
Ο πληάμαο 

 
 
 

 
 

Γεψξγηνο Αζαλαζίνπ 
ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 
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