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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

 

Δήμος Διονύσου 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2023 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 

 

CPV: 85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

CPV: 85210000-3 (σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων) 

CPV: 80512000-6 (υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων) 

 

 

 

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ……………………………..236.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%.................................................56.640,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ (Ι)………………………………………….292.640,00  € 

- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%....................47.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24%..................................................11.328,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ)…………………………………………..58.528,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ & ΦΠΑ 24%[(Ι)+(ΙΙ)] ...........351.168,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Δήμος Διονύσου  -   
CPV: 85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες ) 

CPV: 85210000-3 (σταθμοί φροντίδας 
κατοικίδιων ζώων) 

CPV: 80512000-6 (υπηρεσίες εκπαίδευσης 

σκύλων) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών για την 

περισυλλογή, την κτηνιατρική περίθαλψη και φροντίδα, την ηλεκτρονική σήμανση και 

καταγραφή στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ή στο Εθνικό Μητρώου Ζώων Συντροφιάς 

(ΕΜΖΣ) όταν τεθεί σε λειτουργία, τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη φιλοξενία των 

αδέσποτων ζώων και γενικά τη μέριμνα και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 75, περίπτ. Ιγ10 του Ν. 

3463/2006  (Α΄ 114) και Ν. 4830/2021 (Α΄ 169)].  

Ο Δήμος Διονύσου είναι αρμόδιος για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που διαβιούν και εντοπίζονται εντός των διοικητικών 

ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 10 του Ν. 

4830/2021.  

Ο Δήμος Διονύσου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό 

πλαίσιο του ν. 4830/2021 λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για   την προστασία των ζώων 

συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης 

ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, τη θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού 

πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για τη 

δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων στειρώσεων και υιοθεσίας, με 

απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων.  Δεδομένου ότι ο Δήμος 

Διονύσου  δεν διαθέτει ίδια μέσα (σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και εξοπλισμό) 

οφείλει  να διασφαλίζει, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική παροχή 

των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών και την παροχή φιλοξενίας στα ζώα που το 

έχουν ανάγκη, από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την προσφυγή στις 

διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147) (παρ. 4 άρθρου 10 Ν. 4830/2021).   

Αρμόδια αρχή για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων 

αναφορικά με την υγεία των ζώων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την 

παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωογόνων παραγόντων σύμφωνα με το π.δ. 

41/2006 (Α΄ 44) και την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και 

των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325) είναι 

η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) (παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 4830/2021). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 351.168,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%.  
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Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος 

της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας 

αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης  

με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την 

υποβολή της προσφοράς του και τους όρους ενεργοποίησής του. 

Οι εργασίες που ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να εκτελέσει με την παρούσα μελέτη, 

περιλαμβάνει τέσσερις (4) ΟΜΑΔΕΣ και έχουν ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Άρθρο 1 

ΟΜΑΔΑ Α: 

«Παροχή υπηρεσιών  κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, εμβολιασμού 

και στείρωσης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς».  

CPV: 85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες) 
Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες για την περισυλλογή και την κτηνιατρική 

φροντίδα και περίθαλψη, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, τη σήμανση και καταγραφή  

στην  ειδική   Διαδικτυακή   Ηλεκτρονική   Βάση   Δεδομένων  (ΔΗΒΔ)  του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό 

Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) του Ν. 4830/2021 (Α΄ 167), των αδέσποτων 

σκύλων και γατών του Δήμου Διονύσου από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί από την 

τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία.  Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών ο Δήμος 

Διονύσου θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με κτηνιατρική κλινική ή κτηνιατρείο που να 

μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα σε κάθε περίσταση, ο οποίος στη συνέχεια της 

μελέτης για συντομία θα αναφέρεται ως «ανάδοχος». Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα 

περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην περισυλλογή και 

αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, του αναδόχου ή του Δήμου ή από τους εθελοντές μέλη 

των φιλοζωικών σωματείων ή οργανώσεων ή ενώσεων που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο Διονύσου ή φιλόζωους εθελοντές/πολίτες, με βάση τις επιτρεπόμενες μεθόδους 

αιχμαλωσίας των ζώων, θα ελέγχεται η σήμανσή τους με τις ειδικές συσκευές 

ανάγνωσης σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanner).  Τα ζώα που περισυλλέγονται 

επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση και 

εφόσον δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα  (παρ. 5.β) άρθρου 10 Ν. 

4830/2021) και οδηγούνται στην κλινική ή κτηνιατρείο του αναδόχου και  

υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, αιματολογικό ή/και βιοχημικό έλεγχο, 

ορολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα (λεϊσμανίαση, ερλιχίωση κλ), 

στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, τους παρέχονται οι απαραίτητες 

κτηνιατρικές υπηρεσίες ανάλογα με την περίπτωση (υγιές, τραυματισμένο, άρρωστο κλ 

ζώο), σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στην ΔΗΒΔ ή στο ΕΜΖΣ 

όταν τεθεί σε λειτουργία, ως αδέσποτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 4 του Ν. 4830/2021.  Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι 

τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή [παρ. 5.β) άρθρου 10 Ν. 4830/2021].  Αν διαπιστωθεί από την 

κτηνιατρική εξέταση, ότι τα αδέσποτα ζώα είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι 

πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους 

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

της παρ. 8 και με τη διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021.  Αν τα 

ζώα έχουν σήμανση, από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένα στο δήμο ως 

αδέσποτα, τότε ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησης του ζώου. Εφόσον το ζώο 

δεν παρουσιάζει κλινικά προβλήματα, ελευθερώνεται στο ίδιο σημείο, εκτός αν εμπίπτει 

στους περιορισμούς του τελευταίου εδαφίου της παρ. (βαε) της παρ. 5 του άρθρου 10 

του Ν. 4830/2021, οπότε μεταφέρεται σε άλλη κατάλληλη περιοχή. Αν τα ζώα έχουν 

σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι δεσποζόμενα, τότε ελέγχεται αν το ζώο έχει 
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δηλωθεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να το 

παραλάβει. Αν δεν υπάρχει δήλωση απώλειας, διερευνάται εάν συντρέχει περίπτωση 

εγκατάλειψης και ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία. Ο ανάδοχος επίσης, 

περισυλλέγει και παρέχει την ετήσια κτηνιατρική εξέταση και  τον αντιλυσσικό 

εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Διονύσου. Λαμβάνοντας τα παραπάνω μέτρα, ο πληθυσμός των ζώων θα είναι 

αφενός υγιής, αφού δε θα μεταφέρονται ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού 

λόγω των στειρώσεων δε θα υπάρχει ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. 
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει αυθημερόν στο Δήμο Διονύσου 

έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες του ζώου (σκύλου ή γάτας) τόσο κατά την εισαγωγή 

του  στην κλινική/κτηνιατρείο όσο και κατά την εξαγωγή του.  
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος Διονύσου θα προβεί σε σύναψη 

σύμβασης με κτηνιατρική κλινική  ή με κτηνιατρικό κέντρο ή με ιδιωτικό κτηνιατρείο 

ζώων συντροφιάς που να μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα σε κάθε περίσταση.  

Ο ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Α θα παραλαμβάνει έγγραφη 

εντολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από την Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – και εν 

προκειμένω του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της 

Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – πριν την παροχή των κτηνιατρικών 

υπηρεσιών και την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η περισυλλογή και μεταφορά των  ζώων στην κλινική ή  κτηνιατρείο των αδέσποτων 

ζώων  θα γίνεται με ειδικό ασφαλές όχημα του αναδόχου και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό - έμπειρος περισυλλογέας - ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε 

δύσκολες περισυλλογές αδέσποτων, αφού πρώτα ελεγχθούν με τη χρήση συσκευών 

ανίχνευσης ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς, καθώς και η επανένταξη αυτών 

στον φυσικό τους χώρο. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνεται και με συνδρομή φιλόζωων 

πολιτών ή φιλοζωικών σωματείων/οργανώσεων/ενώσεων, εφόσον έχει ενημερωθεί η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται έκτακτα 

περιστατικά άμεσα σε αιτήματα του Δήμου, σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση 

καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και 

αργίες.  Η παραλαβή των αδέσποτων ζώων με το ασθενοφόρο θα  γίνεται κατ’ ελάχιστο 

τρείς (3) φορές την εβδομάδα σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν μεταξύ Δήμου 

και αναδόχου, εκτός απροόπτου (π.χ. τροχαίο ατύχημα, άρρωστο, δηλητηριασμένο 

κ.α.), όπου τότε ο ανάδοχος θα κληθεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη κατά 

προτεραιότητα, το αργότερο  εντός σαράντα (40) λεπτών από την ειδοποίησή του  από 

το Δήμο.  Δύο (2) φορές το μήνα ο ανάδοχος θα προσέρχεται σε χώρους που θα 

ορίζονται από την Αρμόδια υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και θα 

πραγματοποιεί εμβολιασμούς είτε με δικά του εμβόλια είτε με τα εμβόλια που θα του 

διαθέτει  ο Δήμος Διονύσου  [όπως αυτά που θα προβεί στην προμήθεια τους με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, κατόπιν της επιχορήγησής του για το σκοπό 

αυτό με την αριθ. 90149/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ή οποιαδήποτε άλλη], καθώς 

και κτηνιατρικές πράξεις σε αδέσποτα, τα οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να 

μεταφερθούν στην κλινική. Επίσης, θα υπάρχει καθημερινή και εβδομαδιαία έγγραφη 

ενημέρωση για τα ζώα που εισήχθησαν στην κλινική/κτηνιατρείο με την περιγραφή της 

κατάστασης της υγείας των ζώων.  
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΑΔΑ ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) «Πρόγραμμα 

επιτήρησης και καταπολέμησης λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται ότι 

«Στην περίπτωση των αδέσποτών σκύλων και γατιών άνω των 3 μηνών, επιβάλλεται η 

διασφάλιση του αντιλυσσικού εμβολίου 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’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ. 
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52929/3-6-2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ) 

Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4830/2021. 

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων αναδόχων της ΟΜΑΔΑΣ Α:  

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

προσκομίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος. 

β) Άδεια  άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου, τόσο οι ίδιοι όσο 

και οι κτηνίατροι που τυχόν απασχοληθούν  ή Βεβαίωση συνδρομής Νομίμων 

Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου.  

γ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου / Βεβαίωση 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τους   

δ) Άδεια μεταφοράς σπονδυλωτών ζώων  

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται:  

 Ότι οι εργασίες κτηνιατρικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, θα 

είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. 

 Ότι θα χορηγείται κατάλληλη τροφή, σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση 

υγείας κάθε ζώου, επαρκής ποσότητα ανάλογα με το σωματικό του βάρος  

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής και 

φύλαξης. 

 Έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη νοσηλεία, 

καθαριότητα και την σίτιση των αδέσποτων ζώων  

 Κτηνίατρο για τον καθημερινό έλεγχο αυτών 

 Ότι θα εκτελεί άμεσα τις υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, 

στον χώρο της κλινικής ή του κτηνιατρείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή, ώστε να μπορούν να γίνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις 

στα ζώα και να φιλοξενούνται προσωρινά για εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι 

την αποθεραπεία τους. 

 Ότι διαθέτει όχημα, το οποίο θα έχει όλες τις από το νόμο αδειοδοτήσεις 

μεταφοράς ζώων, για την ασφαλή μεταφορά τους, με ειδικά ατομικά κλουβιά. 

Τα κλουβιά μεταφοράς να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και αντοχή, ώστε να 

είναι ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισμό.  Το ειδικό 

όχημα και τα κλουβιά μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς και θα 

απολυμαίνονται. Τα ζώα θα παραμένουν σε αυτά το ελάχιστο δυνατό διάστημα.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την 

άδεια κυκλοφορίας  του οχήματος/οχημάτων  που θα χρησιμοποιήσει για την 

παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.   

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισμένα με 

πλήρη μηχανολογικό ιατρικό εξοπλισμό εξεταστήρια και χειρουργεία και  χώρους 

για ολιγοήμερη μετεγχειρητική νοσηλεία για τις στειρωθείσες γάτες και 

στειρωθέντες σκύλους,  καθώς και για αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν 

χειρουργικής αποκατάστασης ή θεραπευτικής αγωγής σε παθολογικά ή  ιογενή ή 

λοιμώδη περιστατικά σκύλου και γάτας. 

 Ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν 

προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας. 

 Θα χορηγεί τα απαραίτητα φάρμακα που μετά από επέμβαση ή θεραπεία, 

κρίνονται απαραίτητα  από τον κτηνίατρο (μόνο σκευάσματα που χορηγούνται 

από το στόμα) μαζί με κτηνιατρική συνταγή και τις απαραίτητες οδηγίες για την 

πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου για να ακολουθήσουν περαιτέρω 

θεραπευτική αγωγή, στους φιλοξενούντες/αναδόχους ή φιλοζωικά 

σωματεία/οργανώσεις/ενώσεις ή στον ανάδοχο της ΟΜΑΔΑΣ Β.  
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 Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση θα δέχεται περιστατικά,  καθ’ όλο 

το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και 

θα  εξυπηρετεί τα εν λόγω περιστατικά εντός του χρονικού ορίου των 40 

λεπτών το αργότερο.  
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται:  

Ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου και διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να επικοινωνήσει 

με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ότι θα 

ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για κάθε αλλαγή του σχετικού 

ατόμου, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου. 

ζ) Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή. 

η) Κατάσταση με το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων 

συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των αδέσποτων ζώων 

για την εργασία αυτή, καθώς και περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει. 

θ) Οικονομική προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) στο σύνολο όλων των 

υπηρεσιών της ομάδας στην οποία συμμετέχει, βάση του υποδείγματος 

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

πρωτότυπων 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. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες 

εκτελούνται από τον ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης εντολής της Αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου.  

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ο 

Δήμος 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. 

Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό 200.165,76 €, 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 2 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Β.1.  «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».  

CPV: 85210000-3 (σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων) 

Ο  δήμος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση, με 

κατάλληλο τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας, προσωρινής διαμονής, περίθαλψης και εν 

γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επειδή δεν διαθέτει ο ίδιος 

ενδιαίτημα/καταφύγιο προτίθεται να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη συνάπτοντας 

δημόσια σύμβαση και αναλαμβάνοντας το κόστος διαμονής και φροντίδας των ζώων σε 

ενδιαίτημα, που έχει  εγκατασταθεί και λειτουργεί νομίμως (παρ. 3 άρθρου 10 του Ν. 

4830/2021). 

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών  για την περισυλλογή, μεταφορά,   

φιλοξενία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων που κρίνεται αναγκαία.   

Τέτοιες περιπτώσεις είναι:  
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 Τα ζώα που μετά από επέμβαση ή θεραπεία κρίνεται από τον κτηνίατρο (ΟΜΑΔΑ 

Α) να ακολουθήσουν περαιτέρω θεραπευτική αγωγή, με την προϋπόθεση ότι τα 

απαιτούμενα φάρμακα (μόνο σκευάσματα που χορηγούνται από το στόμα) μαζί 

με κτηνιατρική συνταγή και τις απαραίτητες οδηγίες για την πλήρη 

αποκατάσταση της υγείας του ζώου θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο της 

ΟΜΑΔΑΣ  Α. 

 Τα ζώα που επέδειξαν επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη 

επιθετικότητα προς  τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα χωρίς να απειληθούν, για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η οποία θα πιστοποιείται 

με κτηνιατρική γνωμάτευση και έως ότου η Πενταμελής Επιτροπή Αδέσποτων 

Ζώων Συντροφιάς του Δήμου αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

 Τα ζώα ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών που μετά την παροχή 

κτηνιατρικής φροντίδας δεν μπορούν να επανενταχθούν στο περιβάλλον που 

περισυλλέχθησαν.  

 Τα ζώα  σε περιπτώσεις κατασχεμένων με Εισαγγελική παραγγελία, που 

αδυνατούν να συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς και σε περιπτώσεις 

θανάτου των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων. Ο Δήμος Διονύσου σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι υποχρεωμένος να συνδράμει στην περισυλλογή και φιλοξενία 

των ζώων αυτών έως ότου βρεθεί νέα στέγη ή κριθεί από τα αρμόδια όργανα 

(εκπαιδευτή, Πενταμελή Επιτροπή κλ) ότι μπορούν να επανενταχθούν στο 

εξωτερικό φυσικό περιβάλλον, όπου από την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται. 

 Τις περιπτώσεις αποχωρισμού δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς από ιδιοκτήτη, 

για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φιλοξενία του ζώου στο ενδιαίτημα, μέχρι να 

υιοθετηθεί ή μετά από παρακολούθηση και εκπαίδευση, για την τοποθέτηση  για 

διαβίωση  στο  φυσικό   περιβάλλον. 

 Κάθε άλλη περίπτωση αδέσποτου ζώου που κριθεί η φιλοξενία απαραίτητη σε 

ενδιαίτημα, μετά από εντολή της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων περιμετρικά από νοσοκομεία, 

σχολεία, αθλητικά κέντρα, στις εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 

ασφαλείας, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε χώρους 

σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια. Τα ζώα ηλικίας μικρότερης 

των πέντε (5) μηνών δεν επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον και υιοθετούνται 

κατά προτεραιότητα. 

Οι προαναφερθείσες εργασίες της περισυλλογής, μεταφοράς, φιλοξενίας και φροντίδας 

αδέσποτων ζώων θα ανατεθούν σε οικονομικό φορέα – καταφύγιο/ενδιαίτημα που 

λειτουργεί νομίμως,  με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, ο οποίος στη συνέχεια της μελέτης για συντομία θα αναφέρεται ως «ανάδοχος».  

Το ενδιαίτημα θα πρέπει να έχει  υποδοχή πελατών και άνετο χώρο στάθμευσης 

αυτοκινήτων (parking) και να είναι επισκέψιμο και προσβάσιμο, ώστε κατόπιν 

συνεννόησης με το Δήμο, άτομα που θα ήθελαν να υιοθετήσουν αδέσποτα που 

ανήκουν στο Δήμο  να μπορούν να τα επισκεφτούν πριν αποφασίσουν την υιοθεσία 

τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της επιστροφής  των ζώων στο Δήμο. 

Επίσης, υποχρεούται να αποστέλλει στην Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ψηφιακές 

έγχρωμες φωτογραφίες των φιλοξενούμενων στο ενδιαίτημα αδέσποτων ζώων 

προκειμένου να αναρτηθούν στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσιών του ΕΜΖΣ, στην 

ιστοστελίδα του Δήμου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λ. 
Να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας των φιλοξενούμενων 

ζώων και τους κανόνες ευζωίας αυτών [Ν. 4830/2021 (Α΄169)], καθώς και να διαθέτει 

είτε παροχή πόσιμου νερού είτε κατάλληλη δεξαμενή νερού, η οποία θα εξασφαλίζει 

επαρκές κατάλληλο νερό, τόσο για τα φιλοξενούμενα ζώα, όσο και για τον καθαρισμό 

του χώρου. 
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Να υπάρχει χώρος εκτόνωσης και παιχνιδιού με ψηλή περίφραξη ασφαλείας. Σε αυτό το 

χώρο καλό θα ήταν να υπάρχουν στοιχεία εκγύμνασης για δημιουργικό παιχνίδι και 

εκπαίδευση, ώστε όλα τα αδέσποτα ζώα του Δήμου να έχουν τη δυνατότητα να 

υιοθετηθούν. 

Η πορεία μας έδειξε ότι η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική, ώστε τα ζώα να μην 

παραμένουν έγκλειστα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, αλλά να μπορούν να βρουν 

οικογένειες που θα τα υιοθετήσουν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτή, 

ώστε να τα βοηθάει στην κοινωνικοποίηση τους.  

Οι χώροι διαμονής των σκύλων να είναι άνετοι, 14 τ.μ. με 2,90 m ύψος, όπως 

προβλέπει ο νόμος. Να είναι κατασκευασμένοι από ασφαλή θερμομονωτικά και 

ηχομονωτικά υλικά, για προστασία από τις καιρικές συνθήκες και επιφάνεια που 

επιτρέπει την απολύμανσή τους (όχι πορώδη υλικά). Η προέκταση της οροφής, να 

δημιουργεί στέγαστρο έξω από κάθε διαμέρισμα για σκιά το καλοκαίρι και προστασία 

από τη βροχή το χειμώνα. 

Να υπάρχουν διπλές πόρτες ασφαλείας σε όλα τα διαμερίσματα (σκύλων και γατιών). 

Δεξιά και αριστερά σε κάθε ομάδα διαμερισμάτων να υπάρχουν πόρτες με ασφάλειες 

που να μηδενίζουν τον κίνδυνο να φύγει κάποιο ζώο.  

Το κάτω μέρος της μπροστινής όψης κάθε διαμερίσματος, να είναι κλειστό με ειδικό 

υλικό, ώστε να μην μπορεί να μπει τίποτα μέσα στο χώρο και να μην τραυματίζουν τα 

πόδια τους τα ζώα με το σιδερένιο πλέγμα.  

Το χειμώνα, η μπροστινή όψη των διαμερισμάτων να καλύπτεται με προστατευτικά 

φύλλα, δημιουργώντας ιδανική θερμοκρασία για την παραμονή των ζώων. Το καλοκαίρι 

εκτός από τη φυσική σκίαση και δροσιά που θα δημιουργεί το φυσικό περιβάλλον 

(δέντρα), να τοποθετούνται και τέντες σκίασης.  Η αποχέτευση και τα σιφόνια να είναι 

έξω από τα διαμερίσματα, ώστε να γίνεται σωστός και ασφαλής καθαρισμός του χώρου. 

Οι χώροι να καθαρίζονται καθημερινά και κάθε 10 ημέρες ή/και όταν φεύγει κάποιο ζώο 

να γίνεται απολύμανση με φιλικά για την υγεία των ζώων καθαριστικά (petfriendly).  Σε 

κάθε διαμέρισμα να υπάρχει ειδική λάμπα για κουνούπια. 

Όλα τα διαμερίσματα να είναι εξοπλισμένα με σπιτάκια και κρεβατάκια, για την άνετη 

διαμονή των σκύλων. 

Για τις γάτες, τα διαμερίσματα να είναι άνετα, κλιματιζόμενα και με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό. 

Τα κουτάβια να μένουν σε ειδικό χώρο, προστατευμένο, κλιματιζόμενο.  

Για τα φοβικά ζώα, που χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν, να διαθέτει  δίχωρα 

διαμερίσματα, με δικό τους προαύλιο χώρο. 

Για τα ζώα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (ζώα υπό θεραπευτική αγωγή, με δερματικά 

προβλήματα κ.λ.π.) να διαθέτει  κλιματιζόμενο χώρο, με φυσικό εξαερισμό, 

απομόνωση-αναρρωτήριο. 

Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας, γεννήτρια και δεξαμενές αποθήκευσης νερού. 

Στο ενδιαίτημα να παρέχεται 24ωρη εποπτεία και φύλαξη του χώρου και των ζώων. 

Εκτόνωση και παιχνίδι 2 φορές την ημέρα (πρωί-απόγευμα), με συνεχή εποπτεία. 

Επίσκεψη συνεργαζόμενου με το ενδιαίτημα εκπαιδευτή  δύο (2) φορές την εβδομάδα, 

για αξιολόγηση, συμβουλές συμπεριφοράς και κοινωνικοποίηση δύσκολων ζώων. 

Η περισυλλογή, μεταφορά και επανένταξη των ζώων θα γίνεται με ευθύνη του 

αναδόχου με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να περισυλλέξει άμεσα, με 

κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα, αδειοδοτημένο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, το ζώο για το οποίο θα καλέσει ο Δήμος τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται στο ενδιαίτημα ανθρώπους, όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας και ώρες, που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, ώστε 

να υπάρξει η δυνατότητα υιοθεσίας των ζώων αυτών και μπορεί να είναι και εκτός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου, αλλά εντός του Νομού Αττικής, για γρήγορη πρόσβαση  

των υπαλλήλων του Δήμου, των ενδιαφερόμενων  πολιτών για  υιοθεσία αδέσποτων 

ζώων κλ.  Επίσης, στην περίπτωση που διοργανωθούν ημέρες υιοθεσίας  στο Δήμο, o 

ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα ζώα στο χώρο που θα γίνει η εκδήλωση (εντός 
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των διοικητικών ορίων του Δήμου ή όπου αλλού του υποδείξει η Αρμόδια Υπηρεσία) και 

μετά τη λήξη της εκδήλωσης να τα παραλάβει και να τα μεταφέρει πίσω στο ενδιαίτημα.  

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων αναδόχων της ΟΜΑΔΑΣ Β:  

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

προσκομίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Άδεια ίδρυσης λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων εν ισχύ 

β)  Άδεια μεταφοράς σπονδυλωτών ζώων  

γ) Καταστατικό σωματείου/συλλόγου και το πιστοποιητικό περί καταχώρισης της 

σύστασης και των τροποποιήσεων του καταστατικού του σωματείου/συλλόγου στα 

βιβλία καταχώρισης αναγνωρισμένων σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου, 

εφόσον πρόκειται για σωματείο ή σύλλογο. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι:  

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής διαμονής των 

φιλοξενούμενων ζώων. 

 Θα χορηγείται κατάλληλη τροφή, σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση 

υγείας κάθε ζώου, επαρκή ποσότητα ανάλογα με το σωματικό του βάρος  

 Έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη φιλοξενία, 

καθαριότητα και την καθημερινή  σίτιση των αδέσποτων ζώων.  

 Κτηνίατρο για τον καθημερινό έλεγχο των φιλοξενούμενων ζώων. 

 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. 

 Ότι διαθέτει όχημα, το οποίο θα έχει όλες τις από το νόμο αδειοδοτήσεις 

μεταφοράς ζώων, για την ασφαλή μεταφορά τους, με ειδικά ατομικά κλουβιά. 

Τα κλουβιά μεταφοράς να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και αντοχή, ώστε να 

είναι ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισμό. Το ειδικό 

όχημα και τα κλουβιά μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς και θα 

απολυμαίνονται. Τα ζώα θα παραμένουν σε αυτά το ελάχιστο δυνατό διάστημα.  

 Ότι διαθέτει εκπαιδευτή για την κοινωνικοποίηση των ζώων.  

 Ότι  θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την άδεια κυκλοφορίας 

του οχήματος/οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας.   

 Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση θα ανταποκρίνεται  καθ’ όλο το 

24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται:  

 Ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να 

επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. 

Επίσης, ότι θα ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για κάθε 

αλλαγή του σχετικού ατόμου, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό κενό στην 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

 Τα πλήρη στοιχεία του κτηνίατρου με τον οποίο θα συνεργάζεται το ενδιαίτημα. 

στ) Κατάσταση με το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων 

συντροφιάς, έμπειρος περισυλλογέας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε 

δύσκολες περισυλλογές αδέσποτων, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο 

περισυλλογής των ζώων, καθώς και περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει. 

ζ) Κατάσταση με τους εκπαιδευτές που θα απασχολούνται με την κοινωνικοποίηση των 

ζώων 

η) Οικονομική προσφορά με έκπτωση επί τοις εκτατό (%) στο σύνολο όλων των 

υπηρεσιών της ομάδας που συμμετέχει, βάση του υποδείγματος 
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Σύμφωνα με άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής 

πρωτότυπων 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. 

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε 

μη προβλέψιμος, όπως μη προβλέψιμες αποδείχτηκαν και οι μέρες παραμονής σε 

φιλοξενία.  Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην προσδιοριστούν αριθμητικά ούτε οι 

ημέρες φιλοξενίας, ούτε ο αριθμός των αδέσποτων, αλλά η παροχή να εφαρμοστεί 

μέχρι  εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού,  το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 

ποσό των 133.443,84 €,  συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% 

και ΦΠΑ 24%.  

 

Άρθρο 3 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

«Περισυλλογή και  μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)  που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω  συμπεριφοράς  - επικίνδυνα  (παρ. 14 

άρθρου 2 Ν. 4830/2021)».   

CPV: 80512000-6 (υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων) 

Αφορά την περισυλλογή και μεταφορά στη συνεργαζόμενη με το Δήμο κλινική ή  

κτηνιατρείο (Ομάδα Α) ή ενδιαίτημα (ΟΜΑΔΑ Β) αδέσποτων ζώων – σκύλων - που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης ή όπου αλλού υποδειχθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.  

Η περισυλλογή και μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνεται με ενέργειες 

και ευθύνη του αναδόχου. Η περισυλλογή θα παρέχεται από άτομα με εμπειρία σε 

θέματα που αφορούν στο χειρισμό των αδέσποτων ζώων και κατέχουν τις κατάλληλες 

τεχνικές. Σε περίπτωση που απαιτείται αναισθητοποίηση του ζώου για την σύλληψή 

του, αυτή θα πραγματοποιείται από κτηνίατρο που θα συμμετέχει κατά περίπτωση στο 

συνεργείο. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται αποκλειστικά από τους υπευθύνους υπαλλήλους 

της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,  ο εντοπισμός των ζώων γίνεται μετά από αυτοψίες 

που διενεργούν οι υπάλληλοι του Δήμου, τα φιλοζωικά σωματεία/οργανώσεις/ενώσεις ή 

εθελοντές φιλόζωοι και γενικά συνεργάτες του Δήμου, καθώς και από κλήσεις πολιτών 

ή υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών ή άλλων Αρχών,  για να μεταβαίνει στην περιοχή 

που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο και κατόπιν της ολοκλήρωσης της εργασίας του, θα 

ενημερώνει τον επιβλέποντα για τον σκοπό αυτό υπάλληλο της Αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται θετικά και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση περιστατικού, από τους υπεύθυνους υπαλλήλους 

του Δήμου και ειδικά για περιστατικά που κρίνονται επείγοντα. Επίσης, θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε έκτακτα περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.   

Η σύλληψη και η γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων θα πρέπει να γίνεται με 

θεμιτά μέσα και τρόπους, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των αρχών περί προστασίας 

των ζώων (νόμοι 2017/1992, 1197/1981, 4830/2021, όπως ισχύουν). Επίσης, 

ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων 

περισυλλογής προς τις αντιδράσεις του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει 

κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό για σύλληψη επιθετικών σκύλων ή/και γατιών, ώστε 

να διασφαλίζεται η σωματική τους ακεραιότητα, ενώ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο με 

έξοδα του αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος, τα οποία μπορεί να συμβούν 



Σελίδα 11 από 33 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας και να έχει λάβει όλα τα 

προληπτικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (εξοπλισμός, εμβόλια, κλπ). Ο Δήμος σε 

περίπτωση ατυχήματος, ουδεμία ευθύνη φέρει. Για τον χειρισμό των αδέσποτων ζώων 

τα άτομα περισυλλογής οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα 

μέσα/εξοπλισμό που βοηθούν στην σύλληψη και  τον ασφαλή χειρισμό των αδέσποτων 

ζώων και τα οποία θα εξασφαλίσουν την προστασία τους. Η κατοχή και η χρήση του 

κατάλληλου εξοπλισμού και οχήματος μεταφοράς των αδέσποτων ζώων είναι 

υποχρέωση του αναδόχου. 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από εντολή της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 

να μεταβαίνει στο σημείο που θα του υποδειχθεί προκειμένου να αξιολογήσει τη 

συμπεριφορά ζώου/ων και να συντάξει και αποστείλει την έκθεση αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς του ζώου/ων.  

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων αναδόχων της ΟΜΑΔΑΣ Γ.:  

Α. Για τον έλεγχο αδέσποτων ζώων – σκύλων - οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με:  

α) συσκευή ανίχνευσης για την ανάγνωση του συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης 

– ταυτοποίησης (scanner), 

β) ψηφιακή – φωτογραφική μηχανή για την άμεση φωτογράφιση ζώων και  

γ) όχημα μεταφοράς, το οποίο θα διαθέτει κλωβούς, κατάλληλους για την μεταφορά 

αδέσποτων σκύλων και γατιών, νομίμως αδειοδοτημένο 

Σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας εντοπισμού και περισυλλογής του αδέσποτου 

ζώου, δεν θα υπάρχει καμία χρέωση. 

Β. Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να 

προσκομίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού:  

α) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου που να φαίνεται ότι ασκεί νόμιμα το σχετικό 

επάγγελμα με το αντικείμενο της σύμβασης.   

β)  Άδεια μεταφοράς σπονδυλωτών ζώων  

     γ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται ότι:  

 Έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με κατάλληλη εμπειρία στην 

αιχμαλωσία ζώων, διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό (κτηνίατρο ή 

πιστοποιημένο κτηνίατρο ή πιστοποιημένο εκπαιδευτή), καθώς και τα μέσα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαμβάνει. 

 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. 

 Διαθέτει όχημα, για την ασφαλή μεταφορά ζώων, με ειδικά ατομικά κλουβιά. Τα 

κλουβιά μεταφοράς να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και αντοχή, ώστε να είναι 

ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισμό.  Το όχημα και τα 

κλουβιά μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς και θα απολυμαίνονται.  

Τα ζώα θα παραμένουν σε αυτά το ελάχιστο δυνατό διάστημα.   

 Θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την άδεια κυκλοφορίας και 

τις αδειοδοτήσεις του οχήματος/οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας.   

 Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση θα ανταποκρίνεται  καθ’ όλο το 

24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, Σαββατοκύριακα και αργίες. 

    δ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρονται:  

 Ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να 

επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. 

Επίσης, ότι θα ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για κάθε 



Σελίδα 12 από 33 

αλλαγή του σχετικού ατόμου, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό κενό στην 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

 Τα πλήρη στοιχεία του κτηνίατρου και εκπαιδευτή με τον οποίο συνεργάζεται. 

ε) Κατάσταση με το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων 

συντροφιάς, τα  οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την 

εργασία αυτή, καθώς και περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει. 

στ)  Οικονομική προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) στο σύνολο όλων των 

υπηρεσιών της ομάδας που συμμετέχει, βάση του υποδείγματος 

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

πρωτότυπων 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. 

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε 

μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην προσδιοριστεί αριθμητικά ο 

αριθμός των αδέσποτων, αλλά η παροχή να εφαρμοστεί μέχρι  εξαντλήσεως του ποσού 

του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  8.779,20 €,  

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%.  

 

Άρθρο 4 

ΟΜΑΔΑ Δ:  

«Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)» 

CPV: 80512000-6 (υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων) 

Αφορά την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων με προβληματική/επιθετική συμπεριφορά, η 

οποία μπορεί να βελτιωθεί, ύστερα πάντα από τη σύμφωνη γνώμη της Πενταμελούς 

Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Διονύσου, καθώς επίσης και την 

αναγνώριση επιθετικής ή μη συμπεριφοράς σε αδέσποτα ζώα, τα οποία διαβιούν σε 

εξωτερικούς χώρους του Δήμου Διονύσου. Θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι 

σύμφωνες με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση 

στο πρόγραμμα εκπαίδευσης να χρησιμοποιούνται πρακτικές σωματικής ή ψυχολογικής 

βίας. Η εκπαίδευση θα υπολογίζεται ανά ώρα (ως ώρα υπολογίζεται το χρονικό 

διάστημα των εξήντα λεπτών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μεσοδιαστήματα 

ανάπαυσης). Όποτε κρίνεται εφικτό θα δημιουργούνται προγράμματα ωριαίας 

εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες ζώων με κύριο σκοπό την υιοθεσίας τους ή την 

επανένταξη τους. Η εκπαίδευση θα γίνεται είτε σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια 

υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Διονύσου, είτε στον χώρο φιλοξενίας τους (ΟΜΑΔΑ Β. Φιλοξενία).  

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης από εκπαιδευτή 

του ζώου/ων που θα αποστείλει η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντολή και να συντάξει 

και αποστείλει την έκθεση αξιολόγησης της συμπεριφοράς του ζώου/ων.   

 

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων αναδόχων της ΟΜΑΔΑΣ Δ.:  

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να 

προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού  : 

α) Δίπλωμα/πιστοποιητικό εκπαιδευτή σκύλων.   

Η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών σκύλων, πλην των εκπαιδευτών σκύλων 

εργασίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πιστοποιείται από τον 
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Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 (Α’ 254) (άρθρο 44 Ν. 4830/2021). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται:  

 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. 

γ) Οικονομική προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) στο σύνολο όλων των 

υπηρεσιών της ομάδας που συμμετέχει, βάση του υποδείγματος  

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

πρωτότυπων 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.  Κατά 

την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ο 

Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη 

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

ώρες εκπαίδευσης, ούτε ο αριθμός των αδέσποτων, αλλά η παροχή να εφαρμοστεί 

μέχρι  εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 

ποσό των 8.779,20 €,  συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και 

ΦΠΑ 24%.  

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ 

(Α, Β, Γ και Δ) είναι 351.168,00 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 

προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2023 υπάρχει για την αντιμετώπιση της 

συγκεκριμένης ανάγκης ο κωδικός αριθμός εξόδων (Κ.Α.Ε.) 15.6142.0002 με τίτλο 

«Αμοιβή για την περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων ζώων». 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ο/οι ανάδοχος/οι θα προκύψει/ουν από 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του  συνόλου 

των υπηρεσιών της/ων  ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ για τις οποίες θα καταθέσει οικονομική 

προσφορά.  

Άγιος Στέφανος 06-03-2023 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε                                  Θεωρήθηκε 
 
Η υπάλληλος               Η Προϊσταμένη Τμήματος         Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 

Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ               Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Δήμος Διονύσου 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

      

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α «Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, 

εμβολιασμού και στείρωσης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς».  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

Α) Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό με 

αδειοδοτημένο/α όχημα/τα ασφαλούς μεταφοράς (ασθενοφόρο) κλιματιζόμενα και 

σύγχρονος εξοπλισμός περισυλλογής  

Β) Μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Διονύσου στους χώρους του αναδόχου και επαναφορά τους στον χώρο 

περισυλλογής. 

Τιμή: 11,40 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

2. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά τις ορολογικές εξετάσεις για σκύλο, τον έλεγχο για Leismania (kala-azar) και 

την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της 

λεϊσμανίασης. Η πράξη συμπεριλαμβάνει και την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 11,40 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ έως 20 κιλά  

Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα, 

συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική-εργαστηριακή  εξέταση  και 

η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος, ώστε  

να διαφυλαχτεί  και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του ζώου. 

Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 

προβλήματα, τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της 

υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής: 52,25 €/ζώο,  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής) 

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ από 20-40 κιλά 

Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα, 

συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική-εργαστηριακή  εξέταση  και 

η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος, ώστε  

να διαφυλαχτεί  και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του ζώου.  Σε περίπτωση 

που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει προβλήματα τα 

οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφει για αποκατάσταση της υγείας τους 

στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 61,75 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής). 

 

 



Σελίδα 15 από 33 

5. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ από 40 κιλά και πάνω 

Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα, 

συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική - εργαστηριακή  εξέταση  και 

η αναισθησία ζώου.  Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος, ώστε  

να διαφυλαχτεί  και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του ζώου. 

Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 

προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της 

υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου. 

Τιμή εφαρμογής : 71,25 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής). 

6. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή χωρίς αφαίρεση του όσχεου, σύμφωνα 

με την κρίση του χειρούργου κτηνιάτρου κατά περίπτωση, προς αποφυγή του 

οιδήματος μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα ζώα. Συμπεριλαμβάνεται η προ 

εγχειρητική κτηνιατρική κλινική-εργαστηριακή  εξέταση  και η αναισθησία ζώου. Το ζώο 

θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος ώστε  να διαφυλαχτεί  και να 

εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του ζώου. 

Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 

προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της 

υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου. 

Τιμή εφαρμογής : 57,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής).  

7. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά 

του ιού Corre (μόρβα) και κατά του ιού Parvo - ιό (ιογενούς γαστρεντερίτιδας), με 

κλινική εξέταση.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 10,45 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του 

εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού) 

8.  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, με εμβόλιο   

κατά της Νόσου Corre , της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, 

L.  Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής : 12,35 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του 

εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού). 

9. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  με εμβόλιο κατά της Νόσου Corre , της 

λοιμώδους ηπατίτιδας, των λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της 

ιογενούς παρβοεντερίτιδας και της λύσσας, με κλινική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής : 13,30 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του 

εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού).   

10. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ με εμβόλιο κατά της λύσσας, με κλινική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής : 9,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του 

εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού).   

11. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ στην εσωτερική  αποπαρασίτωση 

συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή 

αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ).  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 6,65 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

12. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΣΚΥΛΟΥ  

Στην εξωτερική αποπαρασίτωση, περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων για 

την καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 6,65 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

13.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την 

τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήματος 
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ηλεκτρονικής αναγνώρισης, το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης  

ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση σήμανσής ή στο ΕΜΖΣ και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 

τους.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 14,25 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

14. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Θα περιλαμβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωμάτευση και 

υπόδειξη ή μη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής, μετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα 

αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καμία άλλη 

ιατρική επέμβαση ή εξέταση.  

Τιμή εφαρμογής : 4,75 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

15. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο (νάρθηκας - γύψος).  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

16. ΣΟΒΑΡΟ ΟΘΡΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 266,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

17. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Όπως πυομήτρα σκύλου κλπ. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 266,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

18. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 

Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους μέχρι και 20 κιλά.  

Η πράξη  δεν συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου χωρίς ποσοστό έκπτωσης.  

19. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 

Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους πάνω από  20 κιλά.  

Η πράξη  δεν συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου χωρίς ποσοστό έκπτωσης  

20. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ  

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι 

επικίνδυνος ή ότι 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 και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία 

της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, 

εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την Πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης 

του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται η 

διαδικασία του  ν. 4830/2021.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση και γνωμάτευση για το ζώο. 

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

21. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ 

Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος.  

Η πράξη δεν συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

22. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο 

προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 15 ημέρες απαραίτητα 

και εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσίποπτα. Η αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-
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Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ) Εγκυκλίων του Υπουργείου 

Υγείας.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 85,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

23. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 

Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας.  

Η πράξη δεν συμπεριλαμβάνει και την κλινική  εξέταση του ζώου. 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου χωρίς ποσοστό έκπτωσης  

24. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

Διενεργείται σε πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 9,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

25. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης.  

Η πράξη δεν συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου χωρίς ποσοστό έκπτωσης  

26. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 
Θα  περιλαμβάνει  την παραμονή με κλινική εξέταση, χορήγηση φαρµάκων  και  

24ωρη  παρακολούθηση, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου. 

Τιμή εφαρμογής : 6,65 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

27. ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 
Θα  περιλαμβάνει  την παραμονή με κλινική εξέταση, χορήγηση φαρµάκων, 

οροθεραπεία  και  24ωρη  παρακολούθηση, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του 

αδέσποτου. 

Τιμή εφαρμογής : 14,25 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

28.ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού 

φαρμάκου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 10,45 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

29.ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς 

βιοχημικοί  παράμετροι. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

30. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη 

και καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. με χορήγηση αναισθησίας.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

31. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ 

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέμβαση 

ακρωτηριασμού άκρου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής : 57,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

32. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 57,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ 

Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 57,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

34.ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΚΥΛΟΥ 

Χρήση υπέρηχου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 
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Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

35.ΒΙΟΨΙΑ 

Βιοψία ζώου (χειρουργική λήψη δείγματος, εξέταση και έκθεση βιοψίας)  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

36. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Γενική αίματος. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

37. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 
Θα  περιλαμβάνει τον προσδιορισµό των γενικών χαρακτήρων του δείγµατος (χροιά, 

όψη,οσµή,ειδικόβάρος)τηχηµικήεξέτασήτου(λεύκωµα,σάκχαρο,αιµοσφαιρίνη,ουροχ
ολίνη,ουροχολινογόνο,χολοχρωστικές,χολικάάλατα)καιτηνµικροσκο  πικήεξέτασητου

ιζήµατος. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

38. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 9,50 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

39. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Περιλαμβάνει την χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το  δηλητήριο στην περίπτωση 

δηλητηριασμένου ζώου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 47,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

40. ΝΕΚΡΟΨΙΑ 

Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από 

γνωμάτευση. 

Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο 

καταλήξει,  άμεσα ενημερώνετε το αρμόδιο Τμήμα διαχείρησης  αδέσποτων ζώων του 

Δήμου και χορηγείται έκθεση από τον θεράποντα κτηνίατρο.  

Η διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο κτηνίατρο 

και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

41. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

Α) Περισυλλογή αδέσποτων γατιών από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό, 

αδειοδοτημένο/αα οχήμα/τα ασφαλούς μεταφοράς (ασθενοφόρο) κλιματιζόμενα και 

σύγχρονος εξοπλισμός περισυλλογής.  

Β) Μεταφορά αδέσποτων γατιών, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Διονύσου στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον χώρο 

περισυλλογής. 

Τιμή: 9,50 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

42. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα 

θηλυκά αδέσποτα γατιά, συμπεριλαμβάνεται και η αναισθησία ζώου.   

Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 

προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της 

υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 33,25 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ . 

43. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής και ράμματα απορροφήσιμα, 

συμπεριλαμβάνεται και η αναισθησία ζώου. Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί 

μετά από στείρωση και παρουσιάσει προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην 
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στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη 

χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 28,50 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

44. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΑΤΙΩΝ κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως, 

ρινοτραχειιτιδας, με κλινική εξέταση. 

Τιμή εφαρμογής: 9,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του εμβολίου 

περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού). 

45. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΑΤΙΩΝ  κατά της λύσσας,   με κλινική εξέταση.  

Τιμή εφαρμογής: 7,60 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (η προμήθεια του εμβολίου 

περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού). 

46. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  

Στην εσωτερική  αποπαρασίτωση συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών 

σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του 

πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.).  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής: 4,75 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

47. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΓΑΤΑΣ  

Στην εξωτερική αποπαρασίτωση, περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων για 

την καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής: 4,75 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

48. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την 

τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήματος 

ηλεκτρονικής αναγνώρισης, το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης  

ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση Δεδομένων ή ΕΜΖΣ σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 

ιδιοκτητών τους. 

Τιμή εφαρμογής : 9,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΑΣ 

49. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΑΤΑΣ 

Θα περιλαμβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωμάτευση και 

υπόδειξη ή μη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής, μετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα 

αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καμία άλλη 

ιατρική επέμβαση ή εξέταση.  

Τιμή εφαρμογής :  2,85 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

50. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

51. ΣΟΒΑΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά σε σοβαρά περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία.   

Η πράξη    συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής: 256,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

52. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΑΤΑΣ 

Όπως πυομήτρα, εξόρυξη οφθαλμού κλπ.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  

Τιμή εφαρμογής : 256,50 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

53. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

Γενική αίματος. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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54. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ορολογικές εξετάσεις. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 7,60 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

55. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Κυτταρολογικές εξετάσεις. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 7,60 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

56. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ  

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι 

επικίνδυνη ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να 

αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή είναι πρόδηλα 

αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας της,  εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την 

πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία του  ν. 4830/2021.  

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

57. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ 
Θα  περιλαμβάνει  την παραμονή με κλινική εξέταση, χορήγηση φαρµάκων  και  

24ωρη  παρακολούθηση, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου. 

Τιμή εφαρμογής : 5,70 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

58. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ 
Θα  περιλαμβάνει  την παραμονή με κλινική εξέταση, χορήγηση φαρµάκων, 

οροθεραπεία και  24ωρη  παρακολούθηση, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του 

αδέσποτου. 

Τιμή εφαρμογής : 11,40 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

59. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ 

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού 

φαρμάκου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 9,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

60. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς 

βιοχημικοί παράμετροι. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85  € ανά παράμετρο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

61. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη 

και καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση αναισθησίας.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 23,75 €/ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

62. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ 

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέμβαση 

ακρωτηριασμού άκρου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 47,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

63. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 47,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

64. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ 

Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής 

αναισθησίας, τη χειρουργική επέμβαση.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 47,50 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

65. ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΑΤΑΣ 

Χρήση υπέρηχου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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66. ΒΙΟΨΙΑ  ζώου (χειρουργική λήψη  δείγματος, εξέταση και έκθεση βιοψίας) 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου . 

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

67. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το δηλητήριο 

στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου.  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 38,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠA 

68. ΝΕΚΡΟΨΙΑ 

Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από 

γνωμάτευση. 

Τιμή εφαρμογής : 19,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο 

καταλήξει,  άμεσα ενημερώνετε το αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του 

Δήμου και χορηγείται έκθεση από τον θεράποντα κτηνίατρο.  

Η διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο κτηνίατρο 

και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

69.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 
Θα  περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των γενικών χαρακτήρων του δείγµατος (χροιά, 

όψη,οσµή,ειδικόβάρος),τηχηµικήεξέτασήτου(λεύκωµα,σάκχαρο,αιµοσφαιρίνη,ουρο

χολίνη,ουροχολινογόνο,χολοχρωστικές,χολικάάλατα)καιτηνµικροσκο  πικήεξέτασητο 

ιζήµατος. 

Τιμή εφαρμογής : 2,85 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ 

70. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 190,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

71. ΒΡΟΝΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 95,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

72. ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΡΔΙΑΣ  

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 57,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

73. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

Τιμή εφαρμογής : 40,00 €/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Β  

«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

Α) Περισυλλογή αδέσποτων ζώων από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό, 

αδειοδοτημένο/α οχήμα/τα ασφαλούς μεταφοράς (ασθενοφόρο), κλιματιζόμενα και 

σύγχρονός εξοπλισμός περισυλλογής.  

Β) Μεταφορά αδέσποτων ζώων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Διονύσου στους χώρους του αναδόχου ή από τον συνεργαζόμενο 

κτηνίατρο/κτηνιατρικη κλινική ή όπου αλλού του υποδείξει ο Δήμος  και την 

επαναφορά τους στον χώρο περισυλλογής. 

Γ) Επαναφορά του αδέσποτου ζώου συντροφιάς στο χώρο που περισυλλέχθηκε. 

Τιμή:11,40 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Περιλαμβάνει τη φιλοξενία, φροντίδα, φύλαξη σε ατομικούς χώρους διαμονής και 

παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των αδέσποτων ζώων που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθαριότητα και την καθημερινή  
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σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Διονύσου με άριστης ποιότητας τροφές και με 

βάση τις ανάγκες του κάθε ζώου (βάρος, αποθεραπεία κλ). 

Τιμή: 9,00 € ημέρα ανά σκύλο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και  

Τιμή: 6,00 € ανά γάτα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας το ζώο 

καταλήξει,  άμεσα ενημερώνετε το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης  αδέσποτων ζώων του 

Δήμου και χορηγείτε έκθεση από τον θεράποντα ιατρό.  

Η διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο και γίνεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ :  

«Περισυλλογή και  μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων) που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω συμπεριφοράς  - επικίνδυνα ζώα 

συντροφιάς (παρ. 14 άρθρου 2 Ν. 4830/2021)».   

Περιλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών της περισυλλογής και της μεταφοράς του 

αδέσποτου ζώου που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης (φοβικό, επιθετικό  κλπ.) στη 

συνεργαζόμενη με το Δήμο κλινική ή κτηνιατρείο ή ενδιαίτημα και την παροχή 

υπηρεσιών αξιολόγησης της συμπεριφοράς ζώου/ων από εκπαιδευτή  με σύνταξη και 

αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.   

Τιμή: 60,00 € ανά ζώο,  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για περισυλλογή, μεταφορά κλ 

Τιμή: 20,00 € ανά ζώο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την αξιολόγηση και σύνταξη 

της έκθεσης αξιολόγησης του ζώου. 

  

ΟΜΑΔΑ Δ :  

«Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)» 

Περιλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών της εκπαίδευσης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συμπεριφορά (επιθετικά, κλπ) είτε για την 

επανένταξη στο οικείο περιβάλλον τους ή για την υιοθεσία τους και την παροχή της 

σχετικής έκθεσης αξιολόγησης του ζώου. 

Τιμή  : 30,00 € ανά ώρα,  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

Άγιος Στέφανος 06-03-2023 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε                                  Θεωρήθηκε 
 
Η υπάλληλος               Η Προϊσταμένη Τμήματος        Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

 

Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ               Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 23 από 33 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

 

 

Δήμος Διονύσου 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α  

«Παροχή υπηρεσιών  κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, εμβολιασμού 

και στείρωσης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Ακολουθεί   Πίνακας µε τις ενδεικτικές τιµές µονάδος ανά είδος των 

ζητούµενων κτηνιατρικών υ  πηρεσιών. 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ  

ΣΚΥΛΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη 11,40 2,74 14,14 

2 

Ορολογικές εξετάσεις, εξέταση αίματος 

σκύλων για λεϊσμανιαση 11,40 2,74 14,14 

3 Στείρωση θηλυκού σκύλου έως 20 κιλά 52,25 12,54 64,79 

4 

Στείρωση θηλυκού σκύλου από 20-40 

κιλά 61,75 14,82 76,57 

5 

Στείρωση θηλυκού σκύλου από 40 κιλα  

και πάνω 71,25 17,10 88,35 

6 Στείρωση αρσενικού σκύλου 57,00 13,68 70,68 

7 

Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 

έως 8 εβδομάδων 10,45 2,51 12,96 

8 

Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 

8 εβδομάδων 12,35 2,96 15,31 

9 Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων 13,30 3,19 16,49 

10 

Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά 

της Λύσσας 9,50 2,28 11,78 

11 Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου 6,65 1,60 8,25 

12 Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου 6,65 1,60 8,25 

13 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου 14,25 3,42 17,67 

14 Κλινική εξέταση σκύλου 4,75 1,14 5,89 

15 

Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου χωρίς 

χειρουργείο   28,50 6,84 35,34 

16 

Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου 

με χειρουργείο  266,00 63,84 329,84 

17 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις 266,00 63,84 329,84 
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σκύλου 

18 

Φαρμακοθεραπεία σκύλων για 

λεϊσμανίαση  για ζώα βάρους μέχρι 20 

κιλά 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου 

χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

19 

Φαρμακοθεραπεία σκύλων για 

λεϊσμανίαση  για ζώα βάρους πάνω από 

20 κιλά 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου 

χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

20 Ευθανασία ανίατος πάσχοντος σκύλου 19,00 4,56 23,56 

21 

Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου 

μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου 

χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

22 

Παρακολούθηση λυσσίποπτων 

αδέσποτων σκύλων 85,50 20,52 106,02 

23 

Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής 

ψώρας 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου 

χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

24 Εξέταση ερλιχίωσης 9,50 2,28 11,78 

25 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης 

Αξία διατίμησης του φαρμάκου 

χωρίς ποσοστό έκπτωσής  

26 Ημερήσια νοσηλεία σκύλου 6,65 1,60 8,25 

27 Εντατική Ημερήσια νοσηλεία σκύλου 14,25 3,42 17,67 

28 Ακτινογραφία σκύλου 10,45 2,51 12,96 

29 Βιοχημικές  εξετάσεις ανά παράμετρο 2,85 0,68 3,53 

30 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 28,50 6,84 35,34 

31 Ακρωτηριασμός άκρου 57,00 13,68 70,68 

32 Γαστροσκόπηση 57,00 13,68 70,68 

33 Χειρουργείο όγκου 57,00 13,68 70,68 

34 Υπέρηχος σκύλου 28,50 6,84 35,34 

35 Βιοψία 28,50 6,84 35,34 

36 Γενική αίματος 2,85 0,68 3,53 

37 Γενική εξέταση ούρων 2,85 0,68 3,53 

38 Κυτταρολογικές εξετάσεις 9,50 2,28 11,78 

39 Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου 47,50 11,40 58,90 

40 Νεκροψία 28,50 6,84 35,34 

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ  ΓΑΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

41 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη 9,50 2,28 11,78 

42 Στείρωση θηλυκής γάτας 33,25 7,98 41,23 

43 Στείρωση αρσενικής γάτας 28,50 6,84 35,34 

44 

Εμβολιασμός γατιών κατά   κατά της 

πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και 

ρινοτραχειιτιδάς 9,50 2,28 11,78 

45 Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας 7,60 1,82 9,42 

46 Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας 4,75 1,14 5,89 

47 Αποπαρασίτωση εξωτερική γάτας 4,75 1,14 5,89 

48 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας 9,50 2,28 11,78 

49 Κλινική εξέταση γάτας 2,85 0,68 3,53 

50 

Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς 

χειρουργείο 19,00 4,56 23,56 
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51 

Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό γάτας 

με  χειρουργείο 256,50 61,56 318,06 

52 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις γάτας 256,50 61,56 318,06 

53 Γενική αίματος 2,85 0,68 3,53 

54 Ορολογικές εξετάσεις 7,60 1,82 9,42 

55 Κυτταρολογικές εξετάσεις 7,60 1,82 9,42 

56 Ευθανασία ανίατος πάσχουσας γάτας 19,00 4,56 23,56 

57 Ημερήσια νοσηλεία γάτας 5,70 1,37 7,07 

58 Εντατική ημερήσια νοσηλεία γάτας 11,40 2,74 14,14 

59 Ακτινογραφία Γάτας 9,50 2,28 11,78 

60 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο 2,85 0,68 3,53 

61 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 23,75 5,70 29,45 

62 Ακρωτηριασμός άκρου 47,50 11,40 58,90 

63 Γαστροσκόπηση 47,50 11,40 58,90 

64 Χειρουργείο όγκου 47,50 11,40 58,90 

65 Υπέρηχος γάτας 19,00 4,56 23,56 

66 Βιοψία  19,00 4,56 23,56 

67 Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας 38,00 9,12 47,12 

68 Νεκροψία   19,00 4,56 23,56 

69 Γενική εξέταση ούρων  2,85 0,68 3,53 

 

 

70 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ 

Μαγνητική 190,00 45,60 235,60 

71 Βρογχοσκόπηση  95,00 22,80 117,80 

72 Υπέρηχο καρδιάς 57,00 13,68 70,68 

73.     Παρακέντηση                                40,00       9,60      49,60  

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης της ΟΜΑΔΑΣ Α. ανέρχεται στο ποσό των 

200.165,76 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 

24%.  

Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο  σύνολο    των υπηρεσιών της 

ΟΜΑΔΑΣ Α. με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

ομάδας. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το έτος 2023 – 2024 - 2025 ή µέχρι εξαντλήσεως 

του ποσού της σύµβασης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και ο ανάδοχος θα προκύψει από 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του  συνόλου 

των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Α.  
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ΟΜΑΔΑ Β  

«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ/ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

Περισυλλογή-Μεταφορά-

Επανένταξη 11,40 2,74 14,14 

2 Φιλοξενία αδέσποτου σκύλου  9,00 2,16 11,16 

3 Φιλοξενία αδέσποτης γάτας  6,00 1,44 7,44 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης της ΟΜΑΔΑΣ Β. ανέρχεται στο ποσό των 

(133.443,84)€,  συµπεριλαµβανοµένου δικαιώματος προαίρεσης 20% κα ΦΠΑ 

24 %. 

Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των υπηρεσιών της 

ΟΜΑΔΑΣ Β.,  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

ομάδας. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το έτος 2023 – 2024 - 2025 ή µέχρι εξαντλήσεως 

του ποσού της σύµβασης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και ο ανάδοχος θα προκύψει από 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του  συνόλου 

των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Β.  

ΟΜΑΔΑ Γ  

«Περισυλλογή και  μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)  που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω  συμπεριφοράς  - επικίνδυνα  (παρ. 14 

άρθρου 2 Ν. 4830/2021)».   

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ/ΑΝΑ 

ΖΩΩ  

Φ.Π.Α. 

24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

-Περισυλλογή και  μεταφορά του 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

(σκύλων)  που χρήζουν  ιδιαίτερης  

αντιμετώπισης λόγω συμπεριφοράς 

– επικίνδυνα (παρ. 14 άρθρου 2 Ν. 

4830/2021). 60,00 14,40 74,40 

Αξιολόγηση συμπεριφοράς 

αδέσποτου ζώου 20,00 4,80 24,80 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης της ΟΜΑΔΑΣ Γ. ανέρχεται στο ποσό των  

8.779,20 €,  συµπεριλαµβανοµένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 

24 %. 
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Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των υπηρεσιών της 

ΟΜΑΔΑΣ Γ.,  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

ομάδας. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το έτος 2023 – 2024 - 2025 ή µέχρι εξαντλήσεως 

του ποσού της σύµβασης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και ο ανάδοχος θα προκύψει από 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του  συνόλου 

των υπηρεσιών της  ΟΜΑΔΑΣ Γ.  

ΟΜΑΔΑ Δ 

«Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)» 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ/ΑΝΑ 

ΖΩΩ/ΑΝΑ ΩΡΑ  

Φ.Π.Α. 

24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 30,00 7,20 37,20 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης της ΟΜΑΔΑΣ Δ. ανέρχεται στο ποσό των 

8.779,20 €,  συµπεριλαµβανοµένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 

24 %. 

Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των υπηρεσιών της 

ΟΜΑΔΑΣ Δ.,  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

ομάδας. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το έτος  2023 – 2024 – 2025 ή µέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και ο ανάδοχος θα προκύψει από 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του  συνόλου 

των υπηρεσιών της  ΟΜΑΔΑΣ Δ.  

Άγιος Στέφανος 06-03-2023 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε                                  Θεωρήθηκε 
 
Η υπάλληλος               Η Προϊσταμένη Τμήματος         Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ               Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

 

Δήμος Διονύσου 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε 

€ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΚ/ΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ σε € 

ΣΥΝΟΛΟ σε € ΦΠΑ 24% 

σε € 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € 

1 ΟΜΑΔΑ Α: Παροχή 

υπηρεσιών κτηνιατρικής 

φροντίδας – περίθαλψης, 

εμβολιασμού και στείρωσης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς  

134.520,00 26.904,00 161.424,00 38.741,76 200.165,76  

2 ΟΜΑΔΑ Β: Φιλοξενία 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς  

 

89.680,00 17.936,00 107.616,00 25.827,84 133.443,84 

3 ΟΜΑΔΑ Γ : Περισυλλογή 

και μεταφορά αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς 

(σκύλων) που χρήζουν 

ιδιαίτερης αντιμετώπισης 

λόγω συμπεριφοράς – 

επικίνδυνα (παρ. 14 

άρθρου 2 Ν. 4830/2021)  

5.900,00 1.180,00 7.080,00 1.699,20 8.779,20 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: Παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς (σκύλων)  

5.900,00 1.180,00 7.080,00 1.699,20 8.779,20 

 ΣΥΝΟΛΟ 236.000,00 47.200,00 283.200,00 67.968,00 351.168,00 

 ΦΠΑ24% 56.640,00 11.328,00 67.968,00   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 292.640,00 58.528,00 351.168,00   

Άγιος Στέφανος 06-03-2023 

Συντάχθηκε        Ελέγχθηκε                                  Θεωρήθηκε 
 

Η υπάλληλος               Η Προϊσταμένη Τμήματος        Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ               Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

 

Δήμος Διονύσου 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

    

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε σε όλες (Α έως & Δ),  είτε σε 

κάποια/ες  ομάδα/ες της μελέτης,  αλλά για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε 

κάθε ομάδα επί ποινή αποκλεισμού. 

Άρθρο 2ο 

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής  και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο 

προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις υπηρεσίες της/των 

ομάδας/ων για την/ις οποίες θα καταθέσει προσφορά/ές.  

Άρθρο 3ο 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης εργασίας καθορίζεται για το έτος 2023 – 2024 - 

2029 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος  ποσού εάν παρέλθει πρώτο. Η 

 παροχή των αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη υπηρεσιών θα ξεκινήσει με την 

ανάρτηση των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Άρθρο 4ο 

Η  δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του Δήμου με κάθε 

πρόσφορο μέσο από τους πολίτες, με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά,  με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τη δήλωση τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία είναι : α) 

το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας  του δηλούντος και στοιχεία επικοινωνίας β) 

η περιγραφή του ζώου και της περιοχής που κινείται γ) η περιγραφή του περιστατικού 

και τυχόν ειδικών συνθηκών (ζώο τραυματισμένο ή δηλητηριασμένο κ.α.). Τα 

δηλωθέντα και καταγραφέντα περιστατικά προωθούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου 

στον ανάδοχο/ους. Οι υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο, αξιολογούν 

τη σοβαρότητα των περιστατικών και καθορίζουν την προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 

αυτών. Η περισυλλογή και η μεταφορά γίνεται από τον ανάδοχο. Επίσης,  είναι δυνατόν 

να γίνετε και με συνδρομή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών 

σωματείων/οργανώσεων/ενώσεων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου, εφόσον έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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Ο ανάδοχος/οι αμέσως μετά την περισυλλογή και μεταφορά, είναι υποχρεωμένος/οι να 

φωτογραφίζει/ουν το αδέσποτο, να συντάσσει ατομική καρτέλα,  να παρέχει τις 

υποχρεωτικές από τη σύμβαση υπηρεσίες.  

Επίσης, θα προχωρεί στις προαιρετικές κατά τη σύμβαση υπηρεσίες και άλλες που ίσως 

δεν έχουν συμπεριληφθεί, καθώς τα περιστατικά είναι ποικίλα και είναι αδύνατον να 

προσδιορισθούν επακριβώς, αποκλειστικά και μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής των 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 5ο 

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο, αποστέλλονται στην υπηρεσία τα 

ακόλουθα (για την ΟΜΑΔΑ Α): 

I. Ατομική Καρτέλα που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

1711/150664/4.12.2014 Απόφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. & Τροφ., τα εξής: 

 Έγχρωμη φωτογραφία του ζώου όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα 

χαρακτηριστικά του 

 Το φύλο 

 Τη φυλή 

 Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

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

 Το βάρος του 

 Αριθμό Σήμανσης 

 Ημερομηνία περισυλλογής 

 Τοποθεσία περισυλλογής 

 Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

 Ημερομηνία, είδος εμβολιασμών και αυτοκόλλητα των εμβολίων 

 Ημερομηνία στείρωσης 

 Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

 Είδος  παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 

 Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

 Ημερομηνία ευθανασίας 

 Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξης 

 Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου 

II. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών τη σήμανση 

πιστοποιημένος κτηνίατρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων καταγράφει το ζώο στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων ή 

στο ΕΜΖΣ. 

III. Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών 
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IV. Ο ανάδοχος  θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου υγείας του ζώου με όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή του. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο 

θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός 

ηλεκτρονικής σήμανσης και η ημερομηνία διενέργειας αυτής, ο εμβολιασμός του 

και κάθε κτηνιατρική πράξη ή τυχόν θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για 

κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου το 

αντίστοιχο αυτοκόλλητο. 

Ο ανάδοχος σε περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχει εμβολιάσει ή και 

στειρώσει ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση βιβλιαρίου στον νέο 

ιδιοκτήτη και να προβεί στην καταγραφή της αλλαγής ιδιοκτησίας στην  

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.     

Επίσης, εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η τήρηση βιβλίου 

νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο θα περιγράφονται ανά ζώο το είδος της 

παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας αυτού. Θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένο, να αποστέλλετε στο Δήμο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά 

όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην  τήρηση όλων 

των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Επίσης, κάθε μήνα θα μας προσκομίζει κατάσταση με τα ζώα που νοσούν και εμπίπτουν 

στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

687/21658/24.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

όπως ισχύει.   

Με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας  ανά αδέσποτο, να αποστέλλονται στην υπηρεσία 

τα ακόλουθα (για την ΟΜΑΔΑ Β): 

Ατομική Καρτέλα που περιλαμβάνει, τα εξής: 

 Έγχρωμη Φωτογραφία του ζώου όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα 

χαρακτηριστικά του 

 Το φύλο 

 Τη φυλή 

 Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

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

 Αριθμό Σήμανσης 

 Ημερομηνία περισυλλογής 

 Τοποθεσία περισυλλογής 

 Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξης 

 Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου. 

Εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η τήρηση βιβλίου 

εισερχομένων-εξερχομένων  ζώων. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένο, να 

αποστέλλετε στο Δήμο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά όταν 

ολοκληρωθεί η σύμβαση, καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου 

που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  
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Με την ολοκλήρωση της περισυλλογής και μεταφοράς στην κλινική ή στο 

κτηνιατρείο ή στο ενδιαίτημα ανά αδέσποτο, να αποστέλλονται στην υπηρεσία τα 

ακόλουθα (για την ΟΜΑΔΑ Γ και για την ομάδα Δ): 

 Ατομική καρτέλα του ζώου με έγχρωμη φωτογραφία του ζώου όπου θα 

φαίνονται ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του, την ημερομηνία, τον τόπο 

περισυλλογής και μια σύντομη έκθεση του τρόπου περισυλλογής.  

 Σύνταξη μηνιαίας απολογιστικής έκθεσης με όλα τα μηνιαία συμβάντα   

Άρθρο 6ο 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες αρχείο των περιστατικών που 

του ανατίθενται από το Δήμο κατά τη σύμβαση και να είναι διαθέσιμος για 

έκτακτο επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Άρθρο 7ο 

Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να αποστέλλει/ουν τα στοιχεία τιμολόγησης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά μήνα και το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο 

του επόμενου μήνα, προσκομίζοντας πρωτότυπο τιμολόγιο, αναλυτική 

κατάσταση χρεώσεων ανά παρεχόμενη υπηρεσία και ανά ζώο και τις ατομικές 

καρτέλες ζώων. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

Άρθρο 8ο 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 9ο 

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και αφού συγκεντρωθούν όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 10ο 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 11ο 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άγιος Στέφανος 06-03-2023 

          Συντάχθηκε       Ελέγχθηκε                         Θεωρήθηκε 
 

Η υπάλληλος        Η Προϊσταμένη Τμήματος   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ               Α. Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 
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Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς τον Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ημερομηνία: __/__/2023 
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