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ΘΕΜΑ : Αίτημα για την προμήθεια ζωοτροφών, φαρμάκων και λοιπών υλικών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής 

 

Το παρόν αίτημα διαμορφώθηκε μετά από την πρόταση του Αντιδημάρχου σύμφωνα με τις 

οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Αναφέρεται στην κάλυψη των αναγκών ζώων που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής και 

υπαγορεύονται από το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 

4235/2014. 

Τα αδέσποτα ζώα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα διαχείρισης του Δήμου Σιντικής κατά το 

έτος 2017 αφορούν σκύλους που αριθμούν περί τους εκατόν ογδόντα (180), ενώ ο συνολικός 

αριθμός καταγεγραμμένων αδέσποτων που διαχειρίζεται το πρόγραμμα ξεπερνά ήδη τους 300 

σκύλους. Μέσα στο 2018 ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 ζώα καθότι παρόλο το πλήθος 

των  στειρώσεων συνεχώς προκύπτουν καινούργια αδέσποτα. Την ευθύνη για τη φροντίδα και 

επίβλεψη των ζώων αυτών έχουν, από κοινού, οι Δήμοι και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά 

σωματεία και ενώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος πρέπει να προβεί σε προμήθεια εξοπλισμού τροφής – νερού, 

φαρμακευτικού υλικού, ζωοτροφής και λοιπού υλικού για την εφαρμογή του προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων.  

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΗΣ-ΝΕΡΟΥ 

Ο δήμος έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων σύμφωνα 

με τον νόμο 4039/2012 και την τροποποίηση του Ν.4235/2014 και η σίτιση τους αποτελεί βασικό 

συστατικό της ευζωίας αυτών.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσει σε προμήθεια ταϊστρών και ποτίστρων που θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η σχετική 

πίστωση ανέρχεται στα 352,78 ευρώ για τις ποσότητες που θα χρειαστούν. Η προμήθεια 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΗΣ-ΝΕΡΟΥ   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεμ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(ΕΥΡΩ) 

ΑΞΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 

1 

Αυτόματη Ταΐστρα Σκύλου έως 25kg Mεταλλική 

Η ταΐστρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 

γαλβανισμένο μέταλλο και να φέρει τα διακριτικά του 

Δήμου Σιντικής, να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 25 

κιλών και ενδεικτικές διαστάσεις 0,91x 0,33x 0,25, να 

διαθέτει καπάκι προστασίας της τροφής από βροχή και 

υποδοχές για μόνιμη στήριξη.  

5 40 200 

2 

Ποτίστρα Σκύλου. Η ποτίστρα θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη από γαλβανισμένο μέταλλο και να φέρει 

τα διακριτικά του Δήμου Σιντικής, να έχει χωρητικότητα 

τουλάχιστον 1 λίτρου,  να διαθέτει υποδοχές για μόνιμη 

στήριξη και φλοτέρ για δυνατότητα επαναγέμισης από 

λάστιχο-σωλήνα ποτίσματος ή βρύση. 

 

5 16,9 84,5 

  ΣΥΝΟΛO  284,5 

 ΦΠΑ 24% 68,28 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  352,78 

 
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 Επιπλέον, καλείται να καλύψει και το κόστος των φαρμάκων στις περιπτώσεις ατυχημάτων ή 

ασθενειών των ζώων αυτών, καθώς και των υλικών αποστείρωσης των κλουβιών μεταφοράς ζώων 

αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων του συνεργείου μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

  

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΠΑ 24%) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 
(ΕΥΡΩ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
(ΕΥΡΩ) 

1 

Χάπια 
αποπαρασίτωσης. Κάθε 
χάπι περιέχει 2,5  mg 
Οξίμη της μιλβεμυκίνης  
και 25 mg  
πραζικουαντέλη. 

Milbemycin oxime, 
Praziquantel  20(χάπια) 2,5 50 

2 

Χάπια 
αποπαρασίτωσης. Κάθε 
χάπι περιέχει 12,5  mg 
Οξίμη της μιλβεμυκίνης  
και 125 mg  
πραζικουαντέλη. 

Milbemycin oxime, 
Praziquantel  20(χάπια) 5,5 110 

3 

Εξωπαρασιτικά 
χάπια.Κάθε χάπι 
περιέχει 5mg Sarolaner 
. Sarolaner  6(χάπια) 12 72 

4 

Εξωπαρασιτικά χάπια. 
Κάθε χάπι περιέχει 
10mg Sarolaner . Sarolaner  6(χάπια) 12,5 75 





5 

Εξωπαρασιτικά χάπια. 
Κάθε χάπι περιέχει 
20mg Sarolaner . Sarolaner  6(χάπια) 13 78 

6 

Εξωπαρασιτικά χάπια. 
Κάθε χάπι περιέχει 
40mg Sarolaner . Sarolaner  6(χάπια) 15 90 

7 

Εξωπαρασιτικά χάπια. 
Κάθε χάπι περιέχει 
80mg Sarolaner . Sarolaner  6(χάπια) 17 102 

8 

Εξωπαρασιτικά χάπια. 
Κάθε χάπι περιέχει 120 
mg Sarolaner . Sarolaner  6(χάπια) 18,5 111 

9 

Εξωπαρασιτικτόνο 
spray. Περιέχει 2,5mg 
φιπρονίλη /ml 
διαλύματος. Fipronil  3(μπουκάλια των 500ml ) 52 156 

 ΣΥΝΟΛΟ 844 

 ΦΠΑ 24% 202,56 

 ΣΥΝΟΛΟ 1046,56 

 

  2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
(ΕΥΡΩ) 

1 

Φάρμακα που αναστέλλουν τη 
σύνθεση του ουρικού οξέος.  
Χάρτινο κουτί των 30 χαπιών. 
Κάθε χάπι περιέχει 300 mg 
αλλοπουρινόλη  Allopurinol 20 (κουτιά) 3,53 70,6 

2 

Φάρμακα που αναστέλλουν τη 
σύνθεση του ουρικού οξέος.  
Χάρτινο κουτί των 25 χαπιών. 
Κάθε χάπι περιέχει 100 mg 
αλλοπουρινόλη  Allopurinol 20(κουτιά) 1,33 26,6 

3 

Αντιβιοτικό φάρμακο με 
αντιμικροβιακή  δράση.Κουτί των 
8 χαπιών. Κάθε χάπι 
περιέχει100 mg δοξυκυκλίνης  

Doxycycline 
monohydrate  20(κουτιά) 1,94 38,8 

4 

Αντιαρρυθμικό, Σπασμολυτικό, 
Αντίδοτο που χορηγείται σε 
περιπτώσεις δηλητηριάσεων. 
Κάθε αμπούλα περιέχει 1 mg 
Atropine sulfate /ml διαλύματος. 

Atropine 
sulfate  100(αμπούλες) 1 100 

5 
Εμετικό. Ενέσιμο  διάλυμα  σε 
φύσσιγγα των  2ml 

Apomorphine-
HCL 10(αμπούλες) 10 100 

6 

Αντιβιοτικό φάρμακο.Κάθε χάπι 
περιέχει 200 mg amoxicillin και 
50 mg clavulanic. 

Amoxicillin, 
clavulanic 20(χάπια) 1,8 36 

7 

Αντιβιοτικό φάρμακο. Κάθε χάπι 
περιέχει 400 mg amoxicillin και 
100 mg clavulanic. 

Amoxicillin, 
clavulanic 20(χάπια) 2,4 48 

8 

Αντιβιοτικό για τοπική χρήση. 
Αερόλυμα. Κάθε gr σκόνης 
περιέχει  2,23 mg neomycin 
sulphate. 

Neomycin 
sulfate 

4(φιαλίδια 
αλουμινίου) 
(8g σκόνης+140g 

προωθητικού) 
αερίου)  10 40 

9 
Ενεργός άνθρακας σε μορφή 
αλοιφής   5(αλοιφές) 15 75 





  ΣΥΝΟΛΟ  535 

 ΦΠΑ 13% 69,55 

  ΔΑΠΑΝΗ 604,55 

 

Οι συνολικές δαπάνες ετήσιας κάλυψης σε φαρμακευτικό υλικό (Κατηγορίες 1 και 2) ανέρχονται 

σε 1651,11 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. (24% ή 13% κατά περίπτωση Α και Β αντίστοιχα) 

 

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

Η βασική ανάγκη που καλείται ο δήμος να καλύψει είναι η παροχή τροφής με την προμήθεια 

ζωοτροφών.  Η τροφή για ενήλικα ζώα σε κροκέτες (συσκευασία 20 kg) με ελάχιστη πρωτεϊνη 22 % 

και λιπαρές ουσίες 9 %. Η τροφή για ανήλικα ζώα σε κροκέτες ( συσκευασία 20 kg) με ελάχιστη 

πρωτεϊνη 30% και λιπαρές ουσίες 11 %. 

 

Ζωοτροφές/έτος (Περιοχές κάλυψης: Ροδόπολη, Σιδηρόκαστρο, Χαρωπό, Χορτερό, Πετρίτσι, 
Βυρώνια, Μεγαλοχώρι) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) 

1 
Τροφές για ενήλικα ζώα (ξηρά 
τροφή)(20kg) 17.000 0,65 11.050,00 

2 
Τροφές για ανήλικα ζώα (ξηρά 
τροφή)(20kg) 3.000 0,95 2850,00 

3 Τροφές κονσερβα(400gr) 100 0,5 50,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  13.950,00 

 ΦΠΑ 24% 3348,00 

  ΔΑΠΑΝΗ 17.298,00 

 
Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Τέλος ο Δήμος πρέπει να προβεί στην προμήθεια λοιπών υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για 

την σωστή διαχείριση των ζώων.  Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών 

ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, 

καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές 

κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας 

εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΕΥΡΩ) 

1 Πλαστικά σπιτάκια 2 50 100 

2 Κλουβιά μεταφοράς 2 25 50 

3 Φίμωτρα 5 5 25 

4 Λουράκια 30 2 60 

5 Οδηγούς 10 4 40 

6 Πλαστική πένσα τατουαζ 4 θέσεων 1 42,5 42,5 

7 Γάντια μιας χρήσης(100 τεμ) 10 3,5 35 





8 Latex παιχνίδι 5 2,8 14 

9 Γάζες αποστειρωμένες(12 τεμ) 10 0,6 6 

  ΣΥΝΟΛΟ  372,5 

 ΦΠΑ 24% 89,40 

  ΔΑΠΑΝΗ 461,9 

 

Οι συνολικές δαπάνες ετήσιας κάλυψης σε λοιπά υλικά ανέρχονται σε 461,9 ευρώ μαζί με τον 

Φ.Π.Α. 

Η συνολική πίστωση ανέρχεται στα 19.763,79 ευρώ.  

      
   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 
 Ιωάννης Χατζόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 






