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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η περισυλλογή αδέσποτων ζώων, η στείρωση, η θεραπεία τους, η 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους (πχ. επιθετικά) καθώς και  η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών. Ο 

προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.399,98€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά 

το οικονομικό έτος 2022  και 52.999,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά το οικονομικό έτος 2023.  

Οι εργασίες θα γίνονται κατ’ αποκοπή, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η διάρκεια παροχής 

υπηρεσιών θα είναι έως ένα έτος ή μέχρι την ολοκλήρωση 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 , του Ν.4039/2012 και του Ν.4830/2021, 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 περισυλλογή ζώων). Για αυτό το λόγο, 

κρίνει σκόπιμη την ανάθεση της εργασίας περισυλλογής, περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε 

φιλοζωικό σωματείο ή ένωση ή κτηνίατρο, 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. Ο εκάστοτε ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία , για την περισυλλογή και περίθαλψη των ζώων. 

 

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

πλαίσια της διαχείρισης των ζώων, ο Δήμος κρίνει σκόπιμη παρακολούθηση της συμπεριφοράς ζώων σε 

περίπτωση επίθεσης σε άνθρωπο. 

 

Ο εκάστοτε ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο υλικοτεχνικό υλικό – εξειδικευμένο 

προσωπικό,καθώς και κατάλληλο όχημα (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου. 



Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της άμεσης ανταπόκρισης του σε κλήσεις που αφορούν επείγοντα 

περιστατικά περισυλλογής και βοήθειας αδέσποτων ζώων. 

 

Ο αριθμός των ζώων μπορεί  να αυξομειωθεί, 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. Η τιμολόγηση 

θα γίνεται σε μηνιαία βάση (τουλάχιστον). 

 

Λόγω της διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών, θα πρέπει το κτηνιατρείο να έχει τη δυνατότητα άμεσης 

ανταπόκρισης σε αίτημα τραυματισμένου κλπ. ζώου. 

 

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.  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες αφορούν δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 

κάνουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα. Ο προσφέρων πρέπει 

να έχει όλες τις υπηρεσίες της ομάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά. Ειδικότερα:  

Ομάδα Α.  

Περιλαμβάνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις, για την περίθαλψη, ταυτοποίηση και στείρωση των 

αδέσποτων ζώων. . Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της άμεσης ανταπόκρισης του σε κλήσεις που 

αφορούν επείγοντα περιστατικά περίθαλψης αδέσποτων ζώων. 

Ομάδα Β.  

Αφορά στη μεταφορά των ζώων από το Δήμο Γαλατσίου από και προς το κτηνιατρείο που θα επιλεχθεί. 

Επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις, η μεταφορά πρέπει να γίνεται άμεσα, το πολύ σε μία ώρα από την 

ειδοποίηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες με κατάλληλο όχημα). 

Ομάδα Γ.  

Αφορά στην προσωρινή φιλοξενία ζώων, τα οποία θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο από και προς το 

καταφύγιο με αδειοδοτημένο όχημα. Ο χώρος φιλοξενίας των ζώων πρέπει να είναι αδειοδοτημένος από τις 

κατάλληλες υπηρεσίες και θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, ώστε τα ζώα να μπορούν να υιοθετηθούν από 

ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης από φιλόζωους πολίτες τουλάχιστόν μία 

φορά την εβδομάδα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες των ζώων, σε Σάββατο-Κυριακή/αργίες. Το ενδιαίτημα πρέπει να βρίσκεται, επί ποινής αποκλεισμού, 

εντός Αττικής για την διευκόλυνση των επισκέψεων από φιλόζωους που θέλουν να υιοθετήσουν.  



Ομάδα Δ.  

Αφορά στην μεταφορά και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων του Δήμου Γαλατσίου. Ο ανάδοχος ή/και οι 

υπηρεσίες του Δήμου θα περισυλλέγουν τα ζώα σε σάκους που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος και η παραλαβή 

θα γίνεται κατόπιν εντολής από την υπηρεσία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ζώα θα οδηγούνται προς 

αποτέφρωση και θα δίδεται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, πιστοποιητικό αποτέφρωσης όσων 

παρέλαβε.Η μεταφορά των νεκρών ζώων θα γίνεται με ειδικό όχημα που θα διαθέτει τις ειδικές 

προδιαγραφές και άδειες της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν συνεννόησης. Μετά την παραλαβή, ο ανάδοχος 

θα προβαίνει στην απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου με τη χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών μέσων. 

Από τον ανάδοχο θα τηρούνται τα απαραίτητα έγγραφα από την Νομοθεσία σε όλα τα στάδια συλλογής, 

αποθήκευσης, μεταφοράς και αποτέφρωσης. Ο ανάδοχος θα καλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν 

συνεννόησης. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ποσότητα 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ 
ΖΩΟ (σε ευρώ) 

       

1 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 10-20 κιλά 

74,00 
       

2 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 20-40 κιλά 

105,00 
       

3 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 40 και πάνω κιλά 

105,00 
       

4 
ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ 
ΣΚΥΛΟΥΣ  

74,00 
       

5 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΤΕΣ  42,00        

6 
ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 
ΓΑΤΕΣ  

37,00 
       

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  17,00        

8 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ εξωπαράσιτα spot on 7,40        

9 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ενδοπαράσιτα (ανά 10κιλά βάρους)  4,20        

10 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ πλήρης  19,00        

11 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ λύσσας  5,30        

12 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 10,50        

13 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(σκύλος και γάτα)  

10,50 
       

14 Σκύλος: Έλεγχος για Leismania (kala‐azar     με τίτλο 19,00        

15 ΝΟΣΗΛΕΙΑ απλή γάτας 11,00        

16 ΝΟΣΗΛΕΙΑ απλή σκύλου 16,00        

17 ΝΟΣΗΛΕΙΑ εντατική γάτας 20,00        

18 ΝΟΣΗΛΕΙΑ εντατική σκύλου 26,30        

19 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ  10,50        

20 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ‐ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ  20,00        

21 Σκύλος: Έλεγχος για Ερλίχια με τίτλο 19,00        

22 Γάτα: a.Ανάλυση ουρόλιθου 23,00        

23 β.Μοριακό τεστ κοπράνων 42,00        

24 γ.Μοριακό τεστ  FeLV – FIV  37,00        

25 
δ.Βιοψία ζώου (χειρουργική λήψη,δείγματος,εξέταση και έκθεση 
βιοψίας) 

84,00 
       

26 ε.Τεστ ΤΥΦΟΥ 26,30        

27 στ.Τέστ  ΜΟΡΦΑΣ(ΚΑΡΕ) 26,30        



28 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ  5,30        

29 
ΑΠΛΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Παυσίπονη, 
Αντιφλεγμονώδης, αντιβίωση κλπ)  

5,30 
       

30 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ  43,00        

31 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ  26,30 

32 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ (πχ Μήτρα, Ουροδόχος 
κύστη)  

32,00 

33 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ (πχ Μήτρα, Ουροδόχος 
κύστη)  

21,00 

34 ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για σκύλους  105,00 

35 ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για γάτες  105,00 

36 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 63,00 

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 53,00 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ  

38 ΣΚΥΛΟΣ  74,00 

39 ΓΑΤΑ  53,00 

40 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ ΣΚΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ 

41 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ   ΓΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ 

42 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ  15,00 

43 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟ  63,00 

44 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 63,00 

45 ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ ΓΑΤΑΣ 26,30 

46 ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ ΣΚΥΛΟΥ 26,30 

47 ΗΡΕΜΗΣΗ ΓΑΤΑΣ  18,00 

48 ΗΡΕΜΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ 18,00 

49 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  21,00 

50 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΒΕSIA DIROFILARIA, 
TOXOPLASMA κ.α. 

21,00 
21,00 

51 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ,  ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΙΣΤΩΝ KAI 
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ FNA. 

52 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΛΩΒΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ  63,00 

53 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ ΦΥΛΕΣ 
ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ 

105,00 

54 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΕΣ ΦΥΛΕΣ 
ΣΚΥΛΩΝ  

158,00 

55 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ 

158,00 

56 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΕΣ ΦΥΛΕΣ 
ΣΚΥΛΩΝ  

210,00 

 Σύνολο  2022 2023 

  
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

  1.748,37€ 22.580,64€ 
  ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. 

  2.167,98€ 27.999,99€ 
    

 
 
 

Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2022-2023 

1 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά σκύλο (έκτακτα) 16,00 

2 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά γάτα (έκτακτα) 16,00 

 Περιλλογή – Μεταφορά ανά ζώο (πολλαπλές παραδόσεις)  8,40 

  2022 2023 

  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

  180,00€ 1612,90€ 

  ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕ  Φ.Π.Α. 

  223,20€ 2.000,00€ 

    



    

      Γ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2022-2023 

1 Ημερήσια παραμονή σκύλου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 15 € 

2 Ημερήσια παραμονή γάτας 12 € 

3 Εκπαίδευση/Κοινωνικοποίηση Σκύλου 20 €/Εκπ.Συν. 

4 Εκπαίδευση για δύσκολα Ζώα 50 €/Εκπ.Συν. 

5 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά σκύλο (από-προς καταφύγιο) 16,00 

6 Περισυλλογή - Μεταφορά ανά γάτα (από-προς καταφύγιο) 16,00 

  2022 2023 

  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ   Φ.Π.Α. 

  1.500,00€ 16.129,οο€ 

  ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕ  Φ.Π.Α. 

  1.860,00€ 19.999,96€ 

    

      Δ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 2022-2023 

1 Φόρτωση, μεταφορά από το χώρο αποθήκευσης του Δήμου και 
αποτέφρωση νεκρών ζώων σε μονάδα αποτέφρωσης (τιμή ανά 
ζώο) 

80 €  

  2022 2023 

  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

  120,00€ 2.419,35€ 

  ΜΕ  Φ.Π.Α. ΜΕ  Φ.Π.Α. 

  148,80€ 2.999,99€ 

    

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022 2023 

  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 

  3.548,37€ 42.741,89€ 

  ΜΕ  Φ.Π.Α. ΜΕ  Φ.Π.Α. 

  4.399,98€ 52.999,94€ 

    

  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 46.290,26€ 57.399,92€ 

 



 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
  
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά α) στη στείρωση και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων και αυτών 
των ζώων που χρήζουν θεραπεία και βραχυπρόθεσμη νοσηλεία,β) στην περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 
από τους  κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και στην περισυλλογή των αδέσποτων-δεσποζόμενων ζώων που 
πρόκειται να αναλάβει ο Δήμος την διαχείριση της ευζωίας τους (παράδοση ζώου στην ιδιοκτησία του Δήμου 
από Δημότη) με σκοπό την παροχή όλων των παραπάνωκτηνιατρικώνυπηρεσιών,καθώς και την αλλαγή 
στοιχείων ιδιοκτήτη και δημιουργία βιβλιαρίου υγείας, προτού  μεταφερθείστην δομή προσωρινής 
φιλοξενίας, γ) στην προσωρινή φιλοξενία και εκπαίδευση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που 
αναλαμβάνει ο Δήμος την διαχείριση της ευζωίας τους και δ) αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων που 
αναλαμβάνει βάσει του Ν. 4830/2021 ο Δήμος στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί παροχής υπηρεσιών και 
προμηθειών Ο.Τ.Α. 
 
     Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6142.0002 με το ποσό των 5.999,99€,  και τον κωδικό ΚΑ 15.6142.0008 με ποσό 2.999,99€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το οικονομικό έτος 2022 και με προδέσμευση του υπολοίπου 
ποσού από τον προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023(15.6142.0002 με το ποσό των 49.999,99€,  και 
τον κωδικό ΚΑ 15.6142.0008 κατά 2.999,99€). 
 
Η χρονική περίοδος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα έτος ή έως τη 
εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 
Επιπλέον γίνεται σύμφωνα με το Ν.4830/2021, 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 
 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:  
 

1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) – ESPD 

2) Εγγυητική επιστολή, όπως ορίζεται στην διακήρυξη.  
 
Με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:  
 
Για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

3) Τεχνική προσφορά όπου θα αναλύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
4) Δήλωση αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 22Υ/2022 Μελέτης της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), 
5) Δήλωση με τη ταχυδρομική διεύθυνση του χώρου παροχής υπηρεσιών.  

 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=el
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=el


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 
Α.6) Δήλωση του συμμετέχοντα με 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. 
Α.7)Πτυχίο κτηνιατρικής Σχολής, Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ, Άδεια κτηνιατρείου (με την 
έδρα του), 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β.  
Β.8)Δήλωση ότι 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, 
Β.9)Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλόλητα του από τη 
Αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ.  
Γ.10) Άδεια ενδιαιτήματος ζώων και Περιγραφή του Χώρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών(φέρουσα 
σφραγίδα και υπογραφή) 
Γ.11) Υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη των φιλοξενούμενων ζώων, 
σε καθημερινή βάση, Σαββατοκύριακα και αργίες, καθώς και τις διαθέσιμες ώρες/μέρες της εβδομάδας για 
επίσκεψη από φιλόζωους πολίτες. 
Γ.12) Δήλωση που θα αναφέρει ότι όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει για παραλαβή ζώων για 
φιλοξενία σε σύντομο χρονικό διάστημα (σε έκτακτες περιπτώσεις οπωσδήποτε εντός της ίδιας ημέρας) 
εφόσον δοθεί η εντολή.  
Γ.13) Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλόλητα του από 
τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  
Γ.14) Άδεια Εκπαιδευτή  Σκύλων και να είναι εγγεγραμμένος ως μέλος του «Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εκπαιδευτών Σκύλων». 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ.  
Δ.15)Άδεια αποτεφρωτηρίου ή σύμβαση /ιδιωτικό συμφωνητικό για την αποτέφρωση ζώων, εάν ο ανάδοχος 

συμβάλλεται με αποτεφρωτήριο.  

Δ.16) Άδεια μεταφοράς ή αντίστοιχο έγγραφο που να βεβαιώνει ότι η μεταφορά γίνεται με ειδικό όχημα που 

θα διαθέτει τις προδιαγραφές και άδειες της κείμενης νομοθεσίας (για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων – 

κατηγορίας 1). 

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ανά ομάδα:  

Από τον εκάστοτε προσωρινό ανάδοχο πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα προσωρινού 

αναδόχου:  

17) Φορολογική ενημερότητα  
18) Ασφαλιστική ενημερότητα 
19) Ποινικό Μητρώο που να έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες από την κατάθεση. 
20) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
21) Δήλωση όπου να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται να 

ασφαλίζεται  
22) Καταστατικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις, ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα.  
23) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Επιμελητηρίου (ανάλογα την νομική μορφή του αναδόχου) 
24) Και όποιο άλλο έγγραφο-πιστοποιητικό-δικαιολογητικό ζητείται στην διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

Ο/οι ανάδοχος/οι της εργασίας υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που του 
κοινοποιείται η ανακοίνωση, να προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν τη σύμβαση. 



 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
 

Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες κατ’ αποκοπή και ανάλογα τις ανάγκες που προκύψουν. Μειοδότης θα είναι ο 
παρέχων την μεγαλύτερη έκπτωση ανά ομάδα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κάνουν προσφορά για 
μία ή περισσότερες ομάδες. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει ανά ομάδα.  
 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται 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, κατά τη διάρκεια της σύμβασης έως ένα έτος 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/οι μειοδότης/ες θα επιβαρυνθεί/ούν με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 

Ο κάθε μειοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγείας και είναι υπεύθυνοςγια κάθε 
ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων 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 εκάστοτε 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.  
 
        ΓΑΛΑΤΣΙ,2/12/2022 

 

 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 
 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
 
 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 
 

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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