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ΘΕΜΑ : Αίτθμα για τθν προμικεια φαρμάκων και λοιπών υλικών που ςχετίηονται με τθ 

διαχείριςθ των αδζςποτων ηώων ςυντροφιάσ του Διμου ιντικισ 

Το παρόν αίτθμα διαμορφϊκθκε μετά από τθν πρόταςθ του Αντιδθμάρχου ςφμφωνα με τισ 

οικονομικζσ δυνατότθτεσ του Διμου. Αναφζρεται ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν ηϊων που 

εντάςςονται ςτο πρόγραμμα διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ του Διμου Σιντικισ και 

υπαγορεφονται από το άρκρο 9 του Ν. 4039/2012 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 46 του Ν. 

4235/2014. 

Από το 2016 εντάχκθκαν (ςθμάνκθκαν θλεκτρονικά) ςτο πρόγραμμα διαχείριςθσ του Διμου 

Σιντικισ αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ (ςκφλουσ) που αρικμοφν πάνω επτακόςιουσ. Παρόλο το πλικοσ 

των  ςτειρϊςεων που ζχουν υλοποιθκεί, ςυνεχϊσ προκφπτουν καινοφργια αδζςποτα. Τθν ευκφνθ 

για τθ φροντίδα και επίβλεψθ των ηϊων αυτϊν ζχουν, από κοινοφ, οι Διμοι και τα ςυνεργαηόμενα 

με αυτοφσ φιλοηωικά ςωματεία και ενϊςεισ. 

Στο πλαίςιο αυτό, ο Διμοσ πρζπει να προβεί ςε προμικεια εξοπλιςμοφ τροφισ – νεροφ, 

φαρμακευτικοφ υλικοφ και λοιποφ υλικοφ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ διαχείριςθσ 

αδζςποτων.  

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΡΟΦΗ-ΝΕΡΟΤ / ΛΟΙΠΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ο διμοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ και τθν φροντίδα των αδζςποτων ηϊων ςφμφωνα 

με τον νόμο 4039/2012 και τθν τροποποίθςθ του Ν.4235/2014 και θ ςίτιςθ τουσ αποτελεί βαςικό 

ςυςτατικό τθσ ευηωίασ αυτϊν. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να προχωριςει ςε προμικεια ταϊςτρϊν 

που κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα ςθμεία για τθ ςίτιςθ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ.  

Επίςθσ ο Διμοσ πρζπει να προβεί ςτθν προμικεια λοιπϊν υλικϊν τα οποία είναι απαραίτθτα 

για τθν ςωςτι διαχείριςθ των ηϊων.  Με τθν επιφφλαξθ ευνοϊκότερων ρυκμίςεων του Κϊδικα 

Οδικισ Κυκλοφορίασ ι Κανονιςμϊν των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ επιτρζπεται θ μεταφορά 

μικρϊν ηϊων ςυντροφιάσ ςε όλα τα οδικά, ςιδθροδρομικά και ςτακερισ τροχιάσ μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ, κακϊσ και ςτα ταξί και ςτα επιβατθγά πλοία, εφόςον τα ηϊα είναι τοποκετθμζνα ςε 

αςφαλζσ κλουβί μεταφοράσ και ςυνοδεφονται από τον ιδιοκτιτθ ι τον κάτοχό τουσ. Οι ςκφλοι 

βοικειασ εφόςον φζρουν λουρί και φίμωτρο μποροφν να μεταφζρονται χωρίσ κλουβί μεταφοράσ 

και ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ. 

Η προμικεια περιλαμβάνει τα εξισ: 

Τλικό Ποςότθτα 
Σιμι 

μονάδασ φνολο 

Αυτόματθ ταΐςτρα ςκφλου 20kg μεταλλικι γαλβανιηζ 4 38,00 152,00 

Κλουβί μεταφοράσ μεταλλικό με δυο πόρτεσ με 
διαςτάςεισ 124cm*76cm*83cm 

1 100,00 100,00 





Περιλαίμια 50 4,00 200,00 

Αλυςίδεσ δεςίματοσ 6 8,00 48,00 

   Κακαρι Αξία 500,00 

   ΦΠΑ 24% 120,00 

 ΤΝΟΛΟ 620,00 

 

Η προμικεια κα βαρφνει τον ΚΑ 35.7135.04 «Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν φροντίδα αδζςποτων» 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 Επιπλζον, καλείται να καλφψει και το κόςτοσ των φαρμάκων ςτισ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων ι 

αςκενειϊν των ηϊων αυτϊν, κακϊσ και των υλικϊν αποςτείρωςθσ των κλουβιϊν μεταφοράσ ηϊων 

αλλά και των ίδιων των υπαλλιλων του ςυνεργείου μεταφοράσ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ. 

  

Φάρμακο Δραςτικι ουςία Ποςότθτα 
Σιμι 

μονάδασ φνολο 

Χάπια αποπαραςίτωςθσ. Κάκε χάπι 
περιζχει 12,5mg μιλμπεμυκίνθ και 
125mg πραηικουαντελθ 

Milbemycin 
oxime,   
Praziquantel 

66 5,2 343,20 

Εξωπαραςιτοκτόνα χάπια. Κάκε χάπι 

περιζχει 1000mg fluralaner 
fluralaner 22 28,30 622,60 

Εξωπαραςιτοκτόνα χάπια. Κάκε χάπι 

περιζχει 1400mg fluralaner 
fluralaner 30 30,97 929,10 

Αντιβιοτικό για τοπικι χριςθ. 
Αερόλυμα 32,1mg/ml 
oxytetracycline. Μεταλλικό δοχείο 
140gr 

Oxytetracycline 
hydrochloride 

30 7,00 210,00 

     Κακαρι αξία 2.104,90 

     ΦΠΑ 13% 273,64 

      
ΤΝΟΛΟ 2.378,54 

      

Η προμικεια κα βαρφνει τον ΚΑ 35.6632 «Προμικεια κτθνιατρικοφ υλικοφ» 

     

   Ο Αντιδήμαρχος 
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