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Αξηδαία 27/03/2017 

 

 

Aξηζ.Σερλ.Πεξηγξαθήο: 3/2017 

Θέκα:  Πξνκήζεηα ηξνθψλ γηα ηε ζίηηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο  

ρεη.λνκνζ.: λ.4039/2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Ν.4235/2014) 

ΚΑΕ 15.6693.0001 

Cpv: 15700000-5 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηξνθψλ γηα ηε ζίηηζε αδέζπνησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο θαζψο, κεηαμχ άιισλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ε επζχλε 

γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε θξνληίδα ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4039/2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

(Ν.4235/2014). ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ ηνπ έηνπο 2017 ππάξρεη δηακνξθσκέλε 

πίζησζε ζηνλ Κ.Α.Ε. 15.693.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξνθψλ γηα ηε ζίηηζε αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο» κε πνζφ χςνπο 10.000,00 €. Η πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί απφ ηα Ίδηα Έζνδα. 

Οη δσνηξνθέο ζα είλαη: 

1. Ξεξή ηξνθή γηα ελήιηθεο ζθχινπο ζε θξνθέηεο (ζπζθεπαζία ησλ 20 kg) κε ειάρηζηε 

πξσηεΐλε 24%, 

2. Ξεξή ηξνθή γηα θνπηάβηα ζε θξνθέηεο (ζπζθεπαζία ησλ 20 kg) κε ειάρηζηε πξσηεΐλε 

30% 

3. Ξεξή ηξνθή γηα γάηεο (ζπζθεπαζία ησλ 20 kg) κε ειάρηζηε πξσηεΐλε 30% 

Εθηηκάηαη φηη ηα δψα ηα νπνία ζηηίδνληαη κε ηηο πεξηγξαθφκελεο πνζφηεηεο αλέξρνληαη θαηά 

πξνζέγγηζε ζηα 100 ελήιηθα, ελψ ν αξηζκφο ησλ θνπηαβηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί. Οη ηξνθέο 

απηέο δηαλέκνληαη ζηηο ηαΐζηξεο πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ν Δήκνο Αικσπίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

απφ εξγαδφκελνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

                                

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ηκρ) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Ξεξή ηξνθή γηα ελήιηθεο ζθχινπο ζε 

θξνθέηεο (ζπζθεπαζία ησλ 20 kg) κε 

ειάρηζηε πξσηεΐλε 24% 
580 10,64 

6.171,20 

2 Ξεξή ηξνθή γηα θνπηάβηα ζε θξνθέηεο 

(ζπζθεπαζία ησλ 20 kg) κε ειάρηζηε 

πξσηεΐλε 30% 

 57 19,5 

1.111,50 

3 Ξεξή ηξνθή γηα γάηεο (ζπζθεπαζία ησλ 

20 kg) κε ειάρηζηε πξσηεΐλε 30% 

 42 18,6 

781,20 

Μεξηθφ ζχλνιν        € 8.063,90 

ΦΠΑ 24%            € 1.935,34 

πλνιηθφ πνζφ     € 9.999,24 
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