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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Περισυλλογή και 

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων». 

 

Σχετ.: 1. Την με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 146217/15.12.2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς μέχρι και τις 

27.12.2021 (α.π. πρωτ. Δήμου 30965/13.12.21) με ΑΔΑΜ: 21PROC009726006. 

 2. Η υπ’αρ. αριθμ. πρωτ. 44994 ΕΞ 2021 του Τμ. Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ,σύμφωνα με την οποία συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς 

της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθορισθεί καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα 27.12.2021, καθώς στο διάστημα μη 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα 

δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.   

3.  Η υπ’αρ. 922/23.12.2021 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής για την 

εργασία «Περισυλλογή και Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» (ΑΔΑΜ: 21PROC009819824, ΑΔΑ: 

6644ΩΞΕ-ΗΕ0) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνέχεια του Σχετ. 1, στο πλαίσιο της πρόθεσης του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου για ανάθεση της εργασίας «Περισυλλογή και Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» (CPV: 

8520000-1), με ενδεικτικό προϋπολογισμό 37.200,00€ συμπεριλ. Φ.Π.Α., παρατείνεται το διάστημα 

υποβολής προσφορών έως και τις 4.1.2022. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 35-6142.012 του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2021 και η 

πίστωση του ποσού έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α/1128. Για τη 

συμμετοχή στην εν λόγω εργασία απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τη 

συνημμένη 24/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

                                                   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

   ΕΡΓΑΣΙΑ:                       ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/21 

Cpv: 85200000-1 

       Προϋπ.: 37.200,00 €                    

   Κ.Α.: 35-6142.012  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αρμόδιες αρχές για την φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα σύμφωνα με τον 

Ν.4830/2021.  

 

Επειδή ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, 

ούτε Δημοτικό Κτηνιατρείο, οι κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες που είναι υποχρεωτικές από το νόμο 

πρέπει να ανατεθούν σε κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική, που θα πληροί τις προϋποθέσεις της 

νομοθεσίας που ισχύουν.  

 

Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαμβάνει την σήμανση, την καταγραφή, τον κτηνιατρικό και 

αιματολογικό έλεγχο, τον εμβολιασμό και τον επαναληπτικό εμβολιασμό σε αδέσποτα ηλικίας κάτω των 

δέκα ετών, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, κ.λ.π. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από 

κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική, που θα διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή και άδεια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

Ο Δήμος δύναται να περισυλλέξει τα αδέσποτα ζώα από κοινόχρηστους χώρους, σχολικά συγκροτήματα 

και λοιπές δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις. Επεμβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπονται μόνο 

στην περίπτωση όπου αδέσποτα ζώα έχουν εισέλθει σε αυτές και κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη ή 

παρουσίας αυτού.  

 

Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική 

εξέταση, θα εμβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται, θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά με την 

τοποθέτηση μικροπλακέτας (microchip) ως αδέσποτα του Δήμου και θα καταγράφονται στην διαδικτυακή 

ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων 

Συντροφιάς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την έναρξη λειτουργίας αυτής (βλ. άρθρο 2, 4, 

άρθρο 46, Ν.4830/2021). 

  





Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σε τακτική βάση την Υπηρεσία για την εξέλιξη 

της υγείας ασθενούς ή τραυματισμένου ζώου, τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται και τη θεραπευτική 

αγωγή στην οποία υποβάλλεται το ζώο. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος αποδέχεται την απρόσκοπτη 

επικοινωνία με την Υπηρεσία. 

 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και υποβάλλονται σε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση 

παραμένουν στο κτηνιατρείο/κλινική για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους και στη 

συνέχεια επιστρέφονται στον Δήμο. Εάν κάποιο ζώο παρουσιάσει φλεγμονή ή υποτροπιάσει η 

κατάσταση υγείας του, σε χρονικό διάστημα πλησίον της επιστροφής του, ο Ανάδοχος υποχρεούται εκ 

νέου να φροντίσει το ζώο για την πλήρη αποθεραπεία του, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του 

Δήμου. Εάν κάποιο από τα ζώα στο πλαίσιο της αποθεραπείας του χρήζει θεραπεία φαρμακευτικής 

αγωγής, δύναται τα φάρμακα να συνταγογραφούνται ή να παρέχονται από τον Ανάδοχο ώστε να 

χορηγούνται από έμπειρο προσωπικό του Δήμου, εθελοντές ή μέλη φιλοζωικού σωματείου 

συμβεβλημένο με τον Δήμο. 

 

Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που περισυλλέχθηκε, είναι 

επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να 

αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με 

τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 8 

του Ν. 4830/21 και με τη διαδικασία της παρ. 9. 

 

Επιπλέον σε όλους στους αδέσποτους σκύλους επιβάλλεται ανεξάρτητα από την κλινική τους εικόνα, 

ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της Leishmania sppαντισωμάτων, με 

ενδεδειγμένη επικυρωμένη μέθοδο κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους. Εφόσον το 

αποτέλεσμα είναι θετικό και επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο με επιπλέον αιματολογικές και 

παρασιτολογικές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της υγείας του ζώου, οι αδέσποτοι σκύλοι 

υπόκεινται σε ευθανασία. Αν μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και 

παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν την θεραπεία, οι σκύλοι κρατούνται σε κλειστό χώρο, ή χώρο 

περιφραγμένο με κατάλληλες προστατευτικές σίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ο οποίος θα 

υποδειχθεί από τον Δήμο.  

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) «Πρόγραμμα Επιτήρησης και 

Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση των 

αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών, επιβάλλεται η διασφάλιση του προληπτικού 

αντιλυσσικού εμβολιασμού στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού κατά της 

λύσσας, μέχρι την στιγμή της εξέτασής τους, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού τους 

εμβολιασμού».  





Η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’ αριθμ. 

Υ1/Γ.Π.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (ΑΔΑ:67Ν9ΘΧΟ1) 

Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 

 

Σε περίπτωση όπου εντοπιστεί ζώο να κυκλοφορεί ασυνόδευτο ή να δείχνει ότι έχει εγκαταλειφτεί, θα 

περισυλλέγεται και θα υποβάλλεται σε ανίχνευση microchip ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη ιδιοκτήτη. 

Εάν δεν υπάρχει microchip το ζώο αντιμετωπίζεται ως αδέσποτο. 

Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτός υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα έξοδα που έχουν γίνει 

για το συγκεκριμένο ζώο (επί αποδείξει) για την παραλαβή του.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει την ανάγκη παροχής κτηνιατρικής 

υπηρεσίας άμεσα όποτε κληθεί από την Υπηρεσία.  

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να 

προσκομίσει στην υπηρεσία τα εξής: 

α) Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου/κλινικής ζώων (δύναται η συνεργασία μεταξύ αναδόχου 

κτηνίατρου/κλινικής και ενδιαιτήματος να γίνει δεκτή, εφόσον κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση και από 

τα δύο μέρη, για την μεταξύ τους αποδοχή συνεργασίας, στην παροχή της συγκεκριμένης εργασίας). 

β)    Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για σωματείο, 

γ)    Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: 

- Ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμός και η κτιριακή υποδομή που 

διαθέτει,   

- Η άμεση ανταπόκρισή του οποτεδήποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία 

- Ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των 

επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην 

εκτέλεση της εργασίας, 

- Η τακτική ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με την εξέλιξη υγείας των νοσηλευόμενων ζώων. 

δ)    Αναλυτική τιμολόγηση για κάθε μία κτηνιατρική υπηρεσία ξεχωριστά  

ε)     Οικονομική προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων, των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 

φορείς που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων 

αυτών αρκεί να είναι ευανάγνωστα και ευκρινή.  

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και 

τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 

Τα περισυλλεγόμενα ζώα υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κτηνιατρικές πράξεις, 

κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας από τον κτηνίατρο, συγκεκριμένα: 





1. Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος, κλινική εξέταση ζώου. 

2. Αιματολογικός έλεγχος (γενική, βιοχημική, λεϊσμάνια, ερλίχια). 

3. Εμβολιασμός. 

4. Στείρωση. 

5. Παραμονή-Νοσηλεία. 

6. Αποπαρασίτωση (έσω-έξω). 

7. Αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτα. 

8. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 

9. Βιβλιάριο Υγείας με την αυτοκόλλητη σήμανση των εμβολίων, υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από τον κτηνίατρο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, οπότε αυτό θα 

αντικατασταθεί με το ηλεκτρονικό βιβλιάριο. 

10. Καρτέλα με περιγραφικά στοιχεία και φωτογραφία του ζώου (φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη 

ηλικία) κτηνιατρικές εργασίες-γνωμάτευση. 

 

Όλες οι ιατρικές πράξεις που περιγράφονται στον προϋπολογισμό θα γίνουν με την προσήκουσα 

προσοχή και ιατρική δεοντολογία αποσκοπώντας στην ευζωία και υγεία των αδέσποτων του Δήμου μας, 

 

Kατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, η Υπηρεσία 

αντιμετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη 

προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην προσδιοριστούν αριθμητικά οι ανά είδος 

ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται κατά περίπτωση που 

ανακύπτει, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 

προϋπολογισμού.  

 

Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. (άρθρο 118 

παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021). 

Ο κωδικός CPV: 85200000-1 περιλαμβάνεται στους κωδικούς όπου μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι 

σχετικές διατάξεις και το υψηλότερο χρηματικό όριο των 60.000 ευρώ. 

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

Διάρκεια εργασίας: 

Η εργασία ξεκινά άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται μέχρι εξάντλησης του 

ποσού του προϋπολογισμού, με εκτίμηση μέχρι την άνοιξη του 2022.  

 

 

 

 

https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-118-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-118-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-50-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1/




 

Κατανομή Δαπάνης 

Το συνολικό κόστος της εργασίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και δεν θα 

υπερβαίνει το ποσό του Κ.Α. 35-6142.012 «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων» του 

οικονομικού έτους 2021, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. Έτους 2021, έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση στον Κ.Α.: 35-6142.012, (αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 

3170/1.08.2020 τεύχος Β΄) παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 

οικονομικού έτους 2021 – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης), ενώ ο Δήμος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2022 ή 

και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σε αυτόν του 

2021. 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται  στα έτη 2021 – 2022 ως ακολούθως: 

ΚΑΕ 2021 2022 

35-6142.012 15.000€ 22.200€ 

 

 

 

 

                                                                                         Παλαιό Φάληρο, 11/11/2021 
 
 
 

 
   Κ.Ε.Δ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
             
    

 

 
ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

      ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ./ A΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

    

     

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:''ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ'' ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
   Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Προϋπ.: 37.200,00 € 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 K.A.: 35-6142.012 

 
  

Ημ/νία:11-11-2021 
 
 
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  

Α/Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

1 Στείρωση  θηλυκού σκύλου 70,00 16,80 86,80 

2 Στείρωση αρσενικού σκύλου 50,00 12,00 62,00 

3 Γενική Αίματος  8,00 1,92 9,92 

4 Βιοχημικές εξετάσεις αίματος 12,00 2,88 14,88 

5 Εξέταση Ερλιχίωσης  20,00 4,80 24,80 

6 Θεραπεία Ερλιχίωσης 10,00 2,40 12,40 

7 Εξέταση Λεϊσμάνια 20,00 4,80 24,80 

8 Θεραπεία Λεισμανίασης  270,00 64,80 334,80 

9 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση 10,00 2,40 12,40 

10 Νοσηλεία παραμονή 10,00 2,40 12,40 

11 Εμβολιασμός  (πολλαπλός) 15,00 3,60 18,60 

12 Εμβολιασμός (αντιλυσσικός) 10,00 2,40 12,40 

13 Αποπαρασίτωση (εσωτ.) 5,00 1,20 6,20 

14 Αντιπαρασίτωση προστασία (εξωτ.) 8,00 1,92 9,92 

15 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 48,00 11,52 59,52 

16 Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου 150,00 36,00 186,00 

17 Ακτινογραφία 10,00 2,40 12,40 

18 Υπέρηχος  50,00 12,00 62,00 

19 Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου 45,00 10,80 55,80 

20 Ευθανασία 25,00 6,00 31,00 

21 Αποτέφρσωση ανά κ.σ.β 6,00 1,44 7,44 

 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

22 Στείρωση θηλυκής γάτας 28,00 6,72 34,72 

23 Στείρωση αρσενική γάτας 18,00 4,32 22,32 

24 Γενική αίματος 8,00 1,92 9,92 

25 Βιοχημικές εξετάσεις αίματος 12,00 2,88 14,88 

26 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας 10,00 2,40 12,40 

27 Νοσηλεία παραμονή 10,00 2,40 12,40 

28 Εμβολιασμός (πολλαπλός) 15,00 3,60 18,60 

29 Εμβολιασμός (αντιλυσσικός) 10,00 2,40 12,40 

30 FIV.FE.LV 20,00 4,80 24,80 

31 FIP 22,00 5,28 27,28 

32 Αποπαρασίτωση (εσωτ.) 5,00 1,20 6,20 

33 Αντιπαρασίτωση προστασία (εξωτ.) 8,00 1,92 9,92 

34 Ακτινογραφία 10,00 2,40 12,40 

35 Υπέρηχος 50,00 12,00 62,00 

36 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 48,00 11,52 59,52 





37 Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας 120,00 28,80 148,80 

38 Διαχείριση Δηλητηριασμένης γάτας 30,00 7,20 37,20 

39 Ευθανασία  25,00 6,00 31,00 

40 Αποτέφρωση ανά Κ.Σ.Β. 6,00 1,44 7,44 

     

 
Ενδεικτική ποσότητα εργασιών 350 

 

  

Κ.ε. Δ. Η Προϊσταμένη 
 

 

  Φύκιρη Αντωνία 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 Προϋπ.:  37.200,00 € 

                                                Κ. Α.: 35-6142.012 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ  

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά.  

Τιμή εφαρμογής:  70 € /θηλυκό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εβδομήντα ευρώ  

Αριθμητικά:     70,00  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ  

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσιμα στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. 

Τιμή εφαρμογής:  50€ /αρσενικό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πενήντα ευρώ 

Αριθμητικά:        50,00  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αφορά γενικές αιματολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου.  

Τιμή εφαρμογής:  8 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: οχτώ ευρώ 

Αριθμητικά:   8,00  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αφορά πέντε παραμέτρους βιοχημικών εξετάσεων. 

Τιμή εφαρμογής:  12 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ 

Αριθμητικά:   12,00 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

Διενεργείται σε πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Τιμή εφαρμογής:  20 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

Αριθμητικά: 20,00 

 





ΑΡΘΡΟ 6: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

Τιμή εφαρμογής:  35€/10kgr ζώου + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα ευρώ 

Αριθμητικά: 10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ  

Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της λεϊσμανίασης. 

Τιμή εφαρμογής:  20 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

Αριθμητικά:   20,00 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ  

Τιμή εφαρμογής:  270€/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: διακόσια εβδομήντα ευρώ 

Αριθμητικά:   270,00 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αφορά τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή 

εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το 

οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το ISO 11784 και 

τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 

και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 

ιδιοκτητών τους.   

Τιμή εφαρμογής:  10€/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα  ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

Αφορά στην φύλαξη και διαμονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά διαμορφωμένα κλουβιά, μέχρι την αποθεραπεία 

τους. Περιλαμβάνει την νοσηλεία, την καθαριότητα και σίτιση των αδέσποτων ζώων. Το αδέσποτο πριν επιστραφεί 

στο Δήμο θα πρέπει να έχει απολύτως αποθεραπευθεί από την επέμβασή της στειρώσεως, να έχει καλυφθεί με 

αντιβίωση και με το πέρας αυτής, να έχει εμβολιαστεί. 

Τιμή εφαρμογής:  10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ) 

Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολλαπλού εμβολίου αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής: 15 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ 

Αριθμητικά:   15,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ) 

Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. 





Τιμή εφαρμογής: 10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως:  δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΣΩΤ.) 

Αφορά στην χορηγία ανθελμινικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

Αριθμητικά:   5,00  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΞΩΤ.) 

Αφορά στην τοποθέτηση κτηνιατρικού κολάρου που ή αμπούλας. 

Τιμή εφαρμογής:  8 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: οχτώ ευρώ 

Αριθμητικά:   8,00 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη και καθαρισμός 

αποστημάτων, η αφαίρεση ογκιδίων κλπ. με χορήγηση αναισθησίας. 

Τιμή εφαρμογής:  48 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:   48,00 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ 

Τιμή εφαρμογής:  150 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατό πενήντα ευρώ 

Αριθμητικά:   150,00 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος. 

Τιμή εφαρμογής:  10 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΚΥΛΟΥ 

Τιμή εφαρμογής:  50 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πενήντα ευρώ 

Αριθμητικά:   50,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Τιμή εφαρμογής:  45 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικά:   45,00 

 





ΑΡΘΡΟ  20: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ  

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή πάσχει από 

ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη 

ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του, με απόφαση της 5μελούς επιτροπής του δήμου 

πραγματοποιείται η ευθανασία του ζώου (άρθρο 10, παρ. 9)  

Τιμή εφαρμογής: 25€/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εικοσιπέντε 

Αριθμητικά: 25,00 

 

ΑΡΘΡΟ 21: AΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΝΑ Κ.Σ.Β. 

Μετά την ευθανασία του ζώου ακολουθείται αποτέφρωση 

Τιμή εφαρμογής: 6€ + ΦΠΑ 24% (ΑΝΑ Κ.Σ.Β.) 

Ολογράφως: έξι 

Αριθμητικά: 6,00 

 

 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στις θηλυκές αδέσποτες γάτες.  

Τιμή εφαρμογής:  28 € /θηλυκό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι οχτώ ευρώ  

Αριθμητικά:   28,00  

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 

Αφορά την αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσιμα στις αρσενικές αδέσποτες γάτες. 

Τιμή εφαρμογής:  18 € /αρσενικό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:    18,00   

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αφορά γενικές αιματολογικές εξετάσεις.  

Τιμή εφαρμογής:  8 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: οχτώ ευρώ 

Αριθμητικά:   8,00 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αφορά βιοχημικές αιματολογικές εξετάσεις πέντε παραμέτρων. 

Τιμή εφαρμογής:  12€/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ 

Αριθμητικά:   12,00 

 

 

 





ΑΡΘΡΟ 26: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αφορά τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή 

εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το 

οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση , σύμφωνο με το ISO 11784 και 

τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 

και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 

ιδιοκτητών τους.   

Τιμή εφαρμογής:  10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα  ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην φύλαξη και διαμονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά διαμορφωμένα κλουβιά, μέχρι την αποθεραπεία 

τους. Περιλαμβάνει την νοσηλεία, την καθαριότητα και σίτιση των αδέσποτων ζώων. Το αδέσποτο πριν επιστραφεί 

στο Δήμο θα πρέπει να έχει απολύτως αποθεραπευθεί από την επέμβασή της στειρώσεως, να έχει καλυφθεί με 

αντιβίωση και με το πέρας αυτής, να εμβολιαστεί. 

Τιμή εφαρμογής:  10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ 

Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολλαπλού εμβολίου αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής: 15€/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα πέντε 

Αριθμητικά 15,00 

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ 

Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής: 10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΞΕΤΑΣΗ FIV-FELV (ΓΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ) ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην ιογενή ανοσοανεπάρκεια FIV (AIDS) και την ιογενή λευχαιμία FELV. 

Τιμή εφαρμογής:  20 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

Αριθμητικά:   20,00 

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΞΕΤΑΣΗ FIP 

Αφορά στην λοιμώδη περιτονίτιδα της γάτας 

Τιμή εφαρμογής:  22 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ 

Αριθμητικά:   22,00 

 

 





ΑΡΘΡΟ 32: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΣΩΤ,) 

Αφορά την χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

Αριθμητικά: 5,00 

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΞΩΤ.) 

Τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας στο δέρμα του αυχένα της γάτας για απομάκρυνση των ενδοέξω 

παρασίτων. 

Τιμή εφαρμογής:  8 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: οχτώ ευρώ 

Αριθμητικά:   8,00 

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ 

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος. 

Τιμή εφαρμογής:  10 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ 

Αριθμητικά:   10,00 

 

ΑΡΘΡΟ 35: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΑΤΑΣ 

Τιμή εφαρμογής:  50 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πενήντα ευρώ 

Αριθμητικά:   50,00 

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη και καθαρισμός 

αποστημάτων, η αφαίρεση ογκιδίων κλπ. με χορήγηση αναισθησίας. 

Τιμή εφαρμογής:  48 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:  48,00 

 

ΑΡΘΡΟ 37: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ 

Τιμή εφαρμογής:  120 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατό είκοσι ευρώ 

Αριθμητικά:   120,00 

 

ΑΡΘΡΟ 38: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Τιμή εφαρμογής:  30 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τριάντα ευρώ 

Αριθμητικά:   30,00 

 

ΑΡΘΡΟ 39: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνη ή πάσχει από ανίατη 

ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή 





είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του, με απόφαση της 5μελούς επιτροπής του δήμου 

πραγματοποιείται η ευθανασία του ζώου (άρθρο 10, παρ. 9)  

Τιμή εφαρμογής:  25 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι πέντε ευρώ 

Αριθμητικά:   25,00 

 

ΑΡΘΡΟ 40: ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΝΑ Κ.Σ.Β.  

Μετά την ευθανασία του ζώου ακολουθείται αποτέφρωση. 

Τιμή εφαρμογής: 6€ + ΦΠΑ 24% ΑΝΑ Κ.Σ.Β. 

Ολογράφως: έξι ευρώ 

Αριθμητικά: 6,00 

 

 

Π. Φάληρο, 11/11/2021   

         

                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
 

  
 

 
 

             
            
 

 ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ./ A΄ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 

 
Κ. Α.: 35-6142.012 

 Προϋπ.: 37.200,00€                                    
                                                                

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Π. Φαλήρου. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε αδέσποτα ζώα (σκύλοι, γάτες) που χρήζουν 

περίθαλψη, στείρωση, εμβολιασμό, κτηνιατρικό έλεγχο ή/και θεραπεία.  

Η εργασία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται 

αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.   

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από παρ. 13, άρθρου 20 

Ν.3731/08 

 Ν.3852/2010 

 Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) 

 Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36/Α’ /2021) 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 

δ. Τιμολόγιο μελέτης  

 

Άρθρο 4ο:     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού με 

εκτίμηση μέχρι την άνοιξη του 2022.  

 

 

Άρθρο 5ο:     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  





 Να παρέχει έμπειρο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη συγκεκριμένη εργασία. 

 Να τηρεί αυστηρή καταγραφή των ζώων που περισυλλέγονται,  

 Να τηρεί όλα τα παραστατικά των εξετάσεων, εμβολιασμών, θεραπευτικές αγωγές και παρατηρήσεις 

αναλόγως την περίπτωση, για κάθε ζώο ξεχωριστά – ατομική καρτέλα. 

 Σε περίπτωση θανάτου του ζώου να χορηγεί έκθεση από τον θεράποντα κτηνίατρο.   

 Στο ενδεχόμενο θανάτου αδέσποτων ζώων, σημασμένα με microchip - ηλεκτρονική σήμανση Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει έως τρία περιστατικά, για την αποτέφρωση 

αυτών. Η υποχρέωση αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται από την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί σε 

αποτέφρωση όταν το περιστατικό συμβεί κατά την παροχή κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

 Να αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπείας και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την 

προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 Να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία τα στοιχεία επικοινωνίας ενός τουλάχιστον υπαλλήλου, με 

τον αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που θα 

προκύψουν. Σε τυχόν αλλαγή υπαλλήλου ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία.  

 Να παρέχει συμπληρωματική αγωγή/θεραπεία, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου, όταν 

διαπιστωθεί, ότι εντός 5 ημερών από την επιστροφή του ζώου στο Δήμο, αυτό δεν έχει αποθεραπευτεί 

πλήρως και η κατάσταση της υγείας του παραμένει επιβαρυμένη.  

 Ο ανάδοχος οφείλει να διενεργεί βιοψία και να εκδίδει γνωμάτευση σε περιπτώσεις λυσσύποπτων ζώων 

καθώς και να φροντίζει για την αποτέφρωσή τους. 

 Η αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτας, θα παρέχεται δωρεάν. 

 

Β. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο ζώο, υποχρεούται να  αποστείλει στην 

Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

i.  Ατομική Καρτέλα που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1711/150664/4.12.14 Αποφ. Υπ. Οικ. 

Εσωτ. Αγροτ. Αν. & Τροφ., τα εξής: 

1.  Φωτογραφία του ζώου 

2.  Το φύλο 

3.  Τη φυλή 

4.  Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

5.  Το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) 

6.  Αριθμό σήμανσης 

7.  Ημερομηνία περισυλλογής 

8.  Τοποθεσία περισυλλογής 

9.  Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

10. Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 

11. Ημερομηνία στείρωσης 

12. Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

13. Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 

14. Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

15. Ημερομηνία θανάτου. 

16. Ημερομηνία και τόπος επανένταξης 

17. Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου. 

 





ii. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγράφει το ζώο στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.  

iii. Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών 

iv. Καταγραφή των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία  

 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του Δήμου 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για 

την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 

οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 

στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 

εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 

και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.     

 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 37.200,00 ευρώ του προϋπολογισμού 2021, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%. O ανάδοχος εξοφλείται τμηματικά, με την προσκόμιση τιμολογίων. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

 

Άρθρο 10ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 

και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :   Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.              

                                                                                                                                 Παλαιό Φάληρο,  11.11.2021 

 

 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

 
 

  
 

 ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ./ A΄ 

 




