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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η περισυλλογή αδέσποτων ζώων και η θεραπεία τους, καθώς και η φιλοξενία 

αδέσποτων ζώων για παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους (πχ. επιθετικά), μέχρι την υιοθεσία τους ή 

επανένταξή τους. Επιπλέον, προβλέπεται η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και η φιλοξενία ζώων, σε ειδικές 

περιπτώσεις (εισαγγελικές παραγγελίες, φιλοξενία ζώων κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, κλπ). Ο 

προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ 

και σαράντα οκτώ λεπτά (19.997,48 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά το έτος 2020. Για την 

περισυλλογή και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, στη τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται και η μεταφορά των 

ζώων. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα είναι έως το τέλος του οικονομικού έτους 2020 ή μέχρι την έλευση 

του οικονομικού αντικειμένου.  

 

Βάσει του άρθρου 94. Παρ. 2 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και 

τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αρμοδιότητα η οποία, σύμφωνα με  το Άρθρο 46 του 

Ν.4235/2014 και του Ν.4039/2012, μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές 

ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη 

συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.  

 

Ο Δήμος δεν διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (μέσα μεταφοράς ζώων, κτηνιατρείο, καταφύγιο 

κλπ) ούτε προσωπικό (κτηνίατρο, ειδικευμένο προσωπικό για την αιχμαλωσία ζώων). Για αυτό το λόγο, κρίνει 

σκόπιμη την ανάθεση της εργασίας περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε φιλοζωικό σωματείο ή 

ένωση, σύμφωνα και με τα παραπάνω ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ταυτοποίηση, περίθαλψη και τον 

τακτικό εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. Το φιλοζωικό 

σωματείο/ένωση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   

 

Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης αδέσποτων ζώων σε συγκεκριμένες περιοχές και την δημιουργίας αγέλης, στα 

πλαίσια της διαχείρισης των ζώων, ο Δήμος κρίνει σκόπιμη την προσωρινή φιλοξενία μικρού αριθμού 

αδέσποτων ζώων σε χώρο φιλοξενίας (με νόμιμη άδεια) για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους και 

την προώθησή τους προς υιοθεσία ή την επανένταξή τους.  

 



Ο αριθμός των ζώων μπορεί  να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ οι εργασίες θα 

γίνονται σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. Το ύψος της αμοιβής του 

παρέχοντος την εργασία, θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τιμή 

που αναφέρεται στην υποβληθείσα προσφορά του η οποία θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης.      

 

Λόγω της διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών, θα πρέπει το κτηνιατρείο να απέχει το πολύ 20 χλμ από το 

Γαλάτσι, και το όχημα μεταφοράς να μπορεί να συνδράμει με  άμεση ανταπόκριση το πολύ σε μία ώρα από 

την ειδοποίηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες).   

 

Επίσης, για τη σωστή διαχείριση κρίνεται απαραίτητο ο ανάδοχος είτε να διαθέτει είτε να συνεργάζεται με 

νόμιμα αδειοδοτημένο ενδιαίτημα ζώων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμφωνητικό 

συνεργασίας, άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος κλπ.).  

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

προμηθειών, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.  

 

         ΓΑΛΑΤΣΙ, 24/02/2020 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 
 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

  
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά α) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από τους  
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και περίθαλψη αυτών, και β) την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων σκύλων 
σε χώρο φιλοξενίας μέχρι την επανένταξή τους ή την υιοθεσία τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Ο.Τ.Α. 
     Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6495.0006 με το ποσό 19.997,48 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ανάλογα την εργασία. 
     Χρονική περίοδος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα έτος ή μέχρι 
τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 
Επιπλέον γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 46, του Ν. 4235/2014 και το Ν.4039/2012 για τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Προϋπολογισμός 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Mαζί με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:  

1) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2020 
Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), 

2) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνει ότι το κτηνιατρείο απέχει το πολύ 20 χλμ. από το Γαλάτσι, και το 
όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει με άμεση ανταπόκριση το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση 
για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες) για περισυλλογή και περίθαλψη ζώων, όποτε αυτά 
συμβούν, με άμεση ανταπόκριση του οχήματος το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση, 

3) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα εμφαίνουσα την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει και θα 
εφαρμόσει (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. και θα του εξασφαλίζει συνεχώς την 
απόλυτη υποστήριξη του κτηνιατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 
κάλυψη των κτηνιατρικών πράξεων. Συγκεκριμένα, στο προσωπικό θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 
ο κτηνίατρος και δύο φροντιστές και στον εξοπλισμό αναισθητική μηχανή, διαθερμία, μόνιτορ 
παρακολούθησης, κλίβανος αποστείρωσης, καρδιογράφος, 

4) Πτυχίο κτηνιατρικής Σχολής, 

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ, 

6) Άδεια κτηνιατρείου (με την έδρα του), 

7) Τριετή εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων για την προστασία των αδέσποτων ζώων (αντίγραφα 
συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), 



8) Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλόλητα του από τη 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής & 

9) Άδεια ενδιαιτήματος ζώων ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία αυτός να δηλώνει ότι θα 
συνεργασθεί με νόμιμα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(συμφωνητικό συνεργασίας, άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος κλπ.), 

10) Φορολογική ενημερότητα 

11) Ασφαλιστική ενημερότητα 

12) Ποινικό Μητρώο 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται 
η ανακοίνωση, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχος της σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε-
σης θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση 
με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 
αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
Η πληρωμή θα γίνετε σταδιακά με την προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών , την έκδοση εντάλματος 
από την υπηρεσία και την έγκριση της Επιτροπής  Παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

  
Οι εργασίες θα γίνονται σταδιακά και για ένα έτος, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή έως το πέρας του 
οικονομικού αντικειμένου.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, σε 
σχέση με την προς εκτέλεση υπηρεσία, θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ο μειοδότης θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις .  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 



Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγείας και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 
που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα δική του. Οι εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα οχήματα πρέπει 
να έχουν τις νόμιμες άδειες. 
 
Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε ζημιά προς τρίτους που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής.  
 
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεων 
εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

 
 
 
         O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ 
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

  
 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
      

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  
σε €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
Κτηνιατρικός έλεγχος για υποχρεωτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τον νόμο 3170/2003 &  4039/2012 
      

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου 70 6 420 

2 Στείρωση  αρσενικού  σκύλου 50 6 300 

3 Στείρωση θηλυκής γάτας   50 38 1900 

4 Στείρωση αρσενικής γάτας   40 20 800 

5 Εμβόλιο   15 70 1050 

6 Αποπαρασίτωση   10 70 700 

7 Αποπαρασιτικό κολάρο   5 70 350 

8 Ηλεκτρονική σήμανση   20 70 1400 

9 Γενική εξέταση αίματος πριν τη στείρωση   5 33 165 

10 Παραμονή 7 ημερών σκύλου   35 4 140 

11 Ημερήσια παραμονή γάτας   5 70 350 

12 Σήμανση με περιλαίμιο- μεταλλική κονκάρδα   5 7 35 

  Λοιπές προαιρετικές υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης         

13 Εξέταση καλαζάρ    15 6 90 

14 Εξέταση FIV-FELV   15 4 60 

15 Εξέταση νόσος του Καρέ   40 2 80 

16 Ευθανασία και αποτέφρωση ( εάν κριθεί απαραίτητο )   30 5 150 

17 Φαρμακοθεραπεία αφροδισίου νοσήματος με παραμονή   100 1 100 

18 Παραμονή & παρακολούθηση λυσσίποπτου ζώου    90 3 270 

19 Θεραπεία ψώρας   100 1 100 

20 Θεραπεία ερλιχίωσης   100 3 300 

21 Θεραπεία καλαζάρ   120 2 240 

22 
Κάθε επιπλέον μέρα πέρα των 7 ημ. παραμονής & 
θεραπείας   6 12 72 

23 Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 15 ημερών   100 7 700 

24 Ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 30 ημερών   200 2 400 

25 Ακτινογραφία   5 23 115 

26 Ακτινογραφία με βάριο   10 3 30 

27 Βιοχημικές εξετάσεις ( ανά παράμετρο) 5 11 55 

28 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις   50 2 100 

29 Γαστροσκόπηση   50 2 100 

30 Χειρουργείο όγκου   30 1 30 

31 Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)   30 2 60 



32 Εξέταση ερλιχίωσης   10 12 120 

33 Υπέρηχος 30 3 90 

  ΣΥΝΟΛΟ     10.872,00 

Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ     

34 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά σκύλο   5 10 50 

35 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά γάτα   5 55 275 

  ΣΥΝΟΛΟ     325,00 

  

 ΥΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       11.197,00 

 ΦΠΑ 24%        2.687,28 

 ΣΥΝΟΛΟ Α       13.884,28 

      
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ    

36 Μηναία παραμονή σκύλου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 145,00 34 4.930,00 

 ΦΠΑ 24%        1.183,20 

 ΣΥΝΟΛΟ Β       6.113,20 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)       19.997,48 
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