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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΘΗΒΑ, 2/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/ 2021
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                        ΠΡΟΫΠ: 74.400,00€ (με ΦΠΑ)
                                                                                          ΠΗΓΗ: COVID-19        
                                                                                                     Κ.Α : 15.6162.08          

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
α.  Mε  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων  ,με  σκοπό  την

προστασία  της  δημόσιας  υγείας  αλλά και  της  προστασίας  των  αδέσποτων ζώων στο  πλαίσιο  της
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοιού  COVID-19   εξαιτίας  της
εγκατάλειψης  των  αδέσποτων  από  τους  ιδιοκτήτες  τους  με  αποτέλεσμα  το  σχηματισμό  αγελών
αδέσποτων σκύλων σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες, με επιθετική συμπεριφορά και γενικότερα για τον
έλεγχο του πληθυσμού αυτών. Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά τη  διαχείριση αδέσποτων
σκύλων , καθώς και  γάτες  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, στα πλαίσια εφαρμογής
του Ν. 4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί, με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32   Α΄)
και ισχύει, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας (λήψη μέτρων κατά της λύσσας κλπ), καθώς
και της ευζωίας των ζώων. 

Θα  περιλαμβάνει  εργασίες  περισυλλογής  και  μεταφοράς  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,,
ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων σκύλων και γατών, τήρησης καρτέλας των
ενεργειών  υπογεγραμμένης  και  σφραγισμένης  από  τον  οριζόμενο  ως  υπεύθυνο  υλοποίησης  των
κτηνιατρικών   εργασιών,  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  κάθε  ζώο  και  πλήρους συμπλήρωσης  της
ηλεκτρονικής  καρτέλας  των  αδέσποτων  σκύλων  και  γατών,  στη  Βάση  Δεδομένων  Σήμανσης  και
Καταγραφής του Υπουργείου.  

Για τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων, το πρόγραμμα θα καλύπτει, εκτός των ανωτέρω: εργασίες
επανένταξης (εφόσον τα ζώα δεν υιοθετηθούν), εμβολιασμού, στείρωσης, αποπαρασίτωσης, εργασίες
παρακολούθησης των λυσσύποπτων (ΚΥΑ 331/10301/25-01-2013)  και  των εν δυνάμει  επιθετικών,
εργασίες  ελέγχου  για  Leismania spp.,  θεραπείας  ιάσιμων  περιστατικών,  αντιμετώπισης
εκτάκτων/επείγοντων περιστατικών, καθώς και τα έξοδα διατροφής και περιποίησης, κατά τη διαμονή
τους σε κατάλληλες, για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, και εφόσον κριθεί από την αρμόδια Πενταμελή
Επιτροπή  ή  την  Τριμελή  Επιστημονική  Επιτροπή,  ευθανασίας.  Σε  κάθε  αδέσποτο  σκύλο,  που
συλλέγεται,  θα  πραγματοποιείται  σήμανση  (εφόσον  δεν  είναι  ήδη σημασμένος)  και  καταγραφή,
κλινική εξέταση και γενική αίματος, πλήρης αποπαρασίτωση, πλήρης εμβολιασμός (εφόσον δεν είναι
πλήρως εμβολιασμένος και  εφόσον το επιτρέπει  η κλινική εικόνα του και  η γενική κατάσταση της
υγείας του), στείρωση (εφόσον δεν είναι ήδη στειρωμένος και το επιτρέπει η κλινική εικόνα του και η
γενική  κατάσταση  της  υγείας  του),  έλεγχος  για  Leismania spp.  και  καταγραφή  όλων  των
πραγματοποιούμενων ενεργειών στην καρτέλα του, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων
του  Υπουργείου.  Αν  διαπιστωθεί  από  την  κτηνιατρική  εξέταση,  ότι  ο  αδέσποτος  σκύλος  είναι
τραυματισμένος ή πάσχει  από    ιάσιμο   νόσημα, έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα του
Δήμου και την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή, θα υποβάλλεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν
διαπιστωθεί ότι είναι  επικίνδυνος (Εγκύκλιος 344/13872/02-02-2016, όπως τροποποιήθηκε από την



Εγκύκλιο 1896/89275/24-08-2017), ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, ή ότι 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, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας Πενταμελούς
Επιτροπής, ή της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής θα υποβάλλεται σε ευθανασία. 

Για  τη  διαχείριση  των  αδέσποτων    γατών,  η  παρούσα  μελέτη  προβλέπει  μόνο τη  διαχείριση
έκτακτων/επείγοντων περιστατικών και καταγγελιών και μόνον έπειτα από απόφαση της αρμόδιας
Πενταμελούς Επιτροπής. Για τις γάτες, που θα αποφασιστεί να περισυλλεχθούν, θα καλύπτονται τα
έξοδα  για  περισυλλογή  και  μεταφορά,  ηλεκτρονική  σήμανση  και  καταγραφή,  τήρηση  καρτέλας
ιστορικού των ενεργειών, που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ζώο και ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων
Σήμανσης και  Καταγραφής του Υπουργείου, τα έξοδα της διατροφής,  περίθαλψης και περιποίησης
τους,  κατά  τη  διαμονή  τους,  τα  έξοδα  για  έλεγχο  ως  λυσσύποπτα,  τα  έξοδα  του  αντιλυσσικού
εμβολιασμού,  η  επανατοποθέτηση  και  η  ευθανασία  αυτών  (εφόσον  κριθεί,  πως  δε  δύναται  να
επανατοποθετηθούν και δεν υιοθετηθούν άμεσα). 

Η  πραγματοποίηση  των  ενεργειών,  που  περιγράφονται  ανωτέρω,  για  την  κάλυψη  των
αναγκών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπό το πρίσμα της διαχείρισης
της υγείας του πληθυσμού τους και του αριθμού τους και της προστασίας της δημόσιας υγείας,
με σεβασμό στην ευζωία των ζώων, απαιτούν:

1) Εργασίες περισυλλογής και μεταφοράς. Για την υλοποίησή τους απαιτείται συνεργείο με ειδικά
εκπαιδευμένο προσωπικό, που να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την περισυλλογή των
αδέσποτων, καθώς και κατάλληλο όχημα για τη μεταφορά τους, που ο Δήμος δεν διαθέτει.
2) Κτηνιατρικές υπηρεσίες: Για την υλοποίησή τους απαιτείται  κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
(κτηνιατρείο,  νοσηλευτήριο)  και  ειδικά  εκπαιδευμένο  προσωπικό  (κτηνίατρους,  βοηθούς
κτηνιάτρων, νοσηλευτές), που ο Δήμος δεν διαθέτει.
3) Υπηρεσίες διαμονής – διατροφής – περιποίησης των αδέσποτων ζώων:  Για την υλοποίησή
τους απαιτείται κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (καταφύγιο) και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό
(φροντιστές), που ο Δήμος δεν διαθέτει.

Βάσει  των  ανωτέρω,  και  για  την  κάλυψη των  αναγκών διαχείρισης  των  αδέσποτων ζώων
συντροφιάς,  που  διαβιούν  εντός  των  ορίων  αρμοδιότητάς  του,  ο  Δήμος  Θηβαίων,  όπως
προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία,  θα  συνάψει  σύμβαση  με  νόμιμο  φορέα, που  διαθέτει  την
απαραίτητη τεχνογνωσία,  την υλικοτεχνική  υποδομή και  το κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

β.  Η  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου,  θα  συγκεντρώνει  πληροφορίες,  αιτήματα  και  καταγγελίες  για
αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς,  σε  συνεργασία  με  την  Πενταμελή  Επιτροπή  παρακολούθησης  του
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων και το/τα φιλοζωικό/ά σωματείο/α της περιοχής, με σκοπό
τον έλεγχο του αριθμού και τη διαχείριση της υγείας του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων και την
προστασία της δημόσιας υγείας από έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, που προκύπτουν, και αφορούν
στην ανάγκη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με σεβασμό στην ευζωία των ζώων. 

γ. Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη, για την παροχή των εν λόγω εργασιών, θα ανέλθει στο ύψος των
74.  400,00€ ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%.  Η  πίστωση  ανέρχεται  στο  ποσό  των
74.400,00€  ευρώ  με  Φ.Π.Α.  24%,  είναι  εγγεγραμμένη  με  κωδικό  Κ.Α.  15.6162.08  και  τίτλο
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» στον προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων οικον. έτους 2021.
Ο κωδικός CPV είναι: 85200000-1. 



Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα διαχείρισης θα περιλαμβάνει την παροχή των κάτωθι εργασιών, από τον
ανάδοχο νόμιμο φορέα,   συμπεριλαμβανομένων της υλικοτεχνικής υποδομής, του εξοπλισμού,
των αναλωσίμων, της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών και της γραφειακής υποστήριξης:

 
(Α)   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΓΑΤΩΝ,  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΓΑΤΕΣ,  Η  ΛΗΨΗ  Ή  ΟΧΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΕΙΔΟΣ  ΤΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ,  ΠΟΥ  ΘΑ  ΛΗΦΘΟΥΝ,  ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ  ΓΑΤΩΝ   ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ    

Αφορά στην περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων και γατών, από το φυσικό τους χώρο (κοινόχρηστοι
χώροι,  κλπ) και τη μεταφορά τους,  προς τον ανάδοχο,  αδειοδοτημένο φορέα,  για την παροχή των
απαραίτητων  υπηρεσιών, ή για την παρακολούθηση των λυσσύποπτων και των ύποπτα επιθετικών.
Εφόσον  ολοκληρωθεί  ο  απαιτούμενος  χρόνος  παραμονής  στο  φορέα,  τα  σκυλιά,  εφόσον  δεν
εμφανίζουν επιθετικότητα, δεν πάσχουν από ζωανθρωπονόσο, δεν υιοθετηθούν και κρίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και από την Πενταμελή Επιτροπή, πως δεν υπάρχουν στοιχεία, που να
τεκμηριώνουν, ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και πως η κατάσταση της υγεία τους το
επιτρέπει, θα επανατοποθετούνται, όπως ορίζει ο νόμος, εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΣΗΜΑΝΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΡΤΕΛΑΣ  ΚΑΘΕ  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ  ΣΚΥΛΟΥ  ΚΑΙ  ΓΑΤΑΣ  ΣΤΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ   

Είναι  υποχρεωτική  η  ηλεκτρονική  σήμανση  των  αδέσποτων  ζώων.  Πραγματοποιείται  με  την
τοποθέτηση microchip στην αριστερή πλευρά του τραχήλου και  ολοκληρώνεται με την καταγραφή
των ζητούμενων στοιχείων στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

3. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ
 Σε  κάθε  καρτέλα  θα  καταγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  του  ζώου,  ο  αριθμός  ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης, η ημερομηνία εισόδου – εξόδου, οι ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν στο ζώο και η
ημερομηνία τους, τα αυτοκόλλητα των εμβολίων, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα
φαρμακευτικά  σκευάσματα,  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  άλλες  σημαντικές  πληροφορίες  (πχ.
κρυψορχία, αλλεργία σε σκευάσματα, το πιστοποιητικό για τα λυσσύποπτα και τα επιθετικά, κλπ).  Η
καρτέλα θα συνοδεύει το αδέσποτο ζώο και θα παραδίδεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον
κτηνίατρο που πραγματοποίησε τις εργασίες, στον επιβλέποντα υπάλληλο του Δήμου την ημέρα της
επανατοποθέτησης του αδέσποτου.

4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διεξαγωγή  πλήρους γενικής κλινικής εξέτασης,  προκειμένου να αξιολογηθεί  η κλινική εικόνα και  η
γενική  κατάσταση  της  υγείας  του  ζώου.  Σε  ζώα  δεκτικά  στους  χειρισμούς,  να  περιλαμβάνει  και
ωτοσκόπηση. Επίσης γενική εξέταση αίματος πριν τη στείρωση.

  
     5.   ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

5.α.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΩΝ    (όχι  συχνότερα  από  μήνα)  :  Χορήγηση  σκευασμάτων  για
εξωπαράσιτα. Εφαρμογή  spray φιπρονίλης και εντομοαπωθητικού  spray στα ζώα ηλικίας μικρότερης
των 2 μηνών. Χορήγηση αμπουλών με παρασιτοκτόνα νέας γενιάς (πχ. ιμιδακλοπρίδη, μοξιδεκτίνη)
στα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 2 μηνών. 



5.β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ   (όχι συχνότερα από τρίμηνο)  : Χάπι για ενδοπαράσιτα .

   6. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
6.α. ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ: Θα πραγματοποιείται σε κάθε χρόνο και
θα ενημερώνεται αντίστοιχα η Βάση Δεδομένων του Υπουργείου.
6.β. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ-  ΠΟΛΛΑΠΛΟ
6.γ.  ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΓΑΤΩΝ: Θα  πραγματοποιείται  σε  κάθε
εισερχόμενη γάτα και θα ενημερώνεται αντίστοιχα η Βάση Δεδομένων του Υπουργείου.

 7. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
7.α. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Να γίνεται  με  ωοθηκυστερεκτομή,  όχι την  περίοδο του οίστρου.  Πριν τη  στείρωση,  να διεξάγονται
αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος). Να ακολουθεί βραχύχρονη νοσηλεία (πχ. 7 ημέρες), πριν από
την επανατοποθέτησή τους και να ενημερώνεται η Βάση Δεδομένων του Υπουργείου. 
7.β. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Να γίνεται με ορχεκτομή. Πριν τη στείρωση, να διεξάγονται αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος ).
Να ακολουθεί  βραχύχρονη νοσηλεία,  πριν από την επανατοποθέτησή τους και  να ενημερώνεται  η
Βάση Δεδομένων του Υπουργείου. 

          8. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΓΑΤΩΝ
8.α. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
Να γίνεται με ωοθηκυστερεκτομή. Πριν τη στείρωση, να διεξάγονται αιματολογικές εξετάσεις (γενική
αίματος).  Να  ακολουθεί  βραχύχρονη  νοσηλεία  ,  πριν  από  την  επανατοποθέτησή  τους  και  να
ενημερώνεται η Βάση Δεδομένων του Υπουργείου. Με τη στείρωση  να γίνεται και  εκτομή κορυφής
αριστερού  αυτιού ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανασύλληψή τους για στείρωση. 
8.β. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
Να γίνεται με ορχεκτομή. Πριν τη στείρωση, να διεξάγονται αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος ).
Να ακολουθεί  βραχύχρονη νοσηλεία,  πριν από την επανατοποθέτησή τους και  να ενημερώνεται  η
Βάση Δεδομένων του Υπουργείου. Με τη στείρωση  να γίνεται και  εκτομή κορυφής αριστερού  αυτιού
ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανασύλληψή τους για στείρωση. 
 

9.ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΤΙΤΛΟΥ  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ
Leishmania spp. ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ

Η εξέταση θα πραγματοποιείται  πριν τις  χειρουργικές επεμβάσεις.  Η ορολογική εξέταση δεν θα
επαναλαμβάνεται, εάν είχε προηγηθεί ορολογικός έλεγχος για Leishmania spp. του ζώου προ
εξαμήνου και έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Ζώα ορολογικά θετικά θα πρέπει να προωθούνται για
υιοθεσία και να φιλοξενούνται  σε χώρους προστατευμένους με σίτες.  Η Πενταμελής Επιτροπή ή η
Τριμελής Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίζουν για τη διαχείριση των οροθετικών, που δεν ιάθηκαν.

  10.  ΠΑΡΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Αφορά στη  διατροφή,  νοσηλεία  και  περιποίηση  των αδέσποτων  ζώων κατά  τη  διαμονή  τους  στις
εγκαταστάσεις του φορέα. Οι εγκαταστάσεις, θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, πληρώντας τους όρους
και τις προϋποθέσεις του Ν. 604/1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και
Ενδιαιτημάτων  ζώων»  και  του  Π.Δ.  463/1978  «Περί  των  όρων  και  προϋποθέσεων  ιδρύσεως  και
λειτουργίας  ιδιωτικών  ιατρείων,  κλινικών  και  ενδιαιτημάτων  ζώων,  καθορισμού  υποχρεώσεων
Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14, του Ν. 3170/03 και
ισχύουν.  Η διατροφή,  η  περιποίηση  και  οι  συνθήκες  νοσηλείας  των ζώων θα πρέπει  να  είναι  οι
κατάλληλες βάσει της ηλικίας και την κατάστασης της υγείας τους. 



   11.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Στην περίπτωση, που αδέσποτο ζώο δαγκώσει άνθρωπο απαιτείται παρακολούθηση από κτηνίατρο
του αναδόχου ως λυσσύποπτο  για  15 ημέρες  και  έκδοση,  μετά το πέρας του χρονικού αυτού
διαστήματος, αντίστοιχου πιστοποιητικού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

(Β)   ΛΟΙΠΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΑΙ  ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   12.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

   13.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ/ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
KAI ΓΑΤΩΝ
Σε περίπτωση έκτακτων/επειγόντων περιστατικών (πχ. όταν ο σκύλος έχει δαγκώσει άνθρωπο,
ή τραυματισμού, ή δηλητηρίασης, ή κακοποίησης) θα πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση
του αναδόχου (περισυλλογή,  μεταφορά στον ανάδοχο και  επείγουσα/πρώτη αντιμετώπιση),
καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου  και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
καθ’όλο το έτος,   χωρίς την τήρηση της ΄΄οριζόμενης΄΄ ημέρας περισυλλογής από τη σύμβαση.

   14.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΛΟΙΠΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ,  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΕ  ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ
ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ
Σε αυτά περιλαμβάνονται νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, τα οποία δύναται με απλές/βασικές
κτηνιατρικές εξετάσεις (πχ. όχι με μαγνητική ή αξονική τομογραφία, εξεζητημένες ορθοπεδικές
επεμβάσεις, χειρουργεία ενδοθωρακικά, κλπ) και ενέργειες, οι οποίες υπηρετούν το σκοπό της
διαχείρισης της υγείας     του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων,  να ιαθούν και να επιτρέψουν την
επανεγκατάσταση των αδέσποτων σκύλων στο φυσικό περιβάλλον τους, εκτός και εάν υιοθετηθούν.
Παραδείγματα τέτοιων περιστατικών, αποτελούν οι παρασιτώσεις, οι μυκητιάσεις, οι ωτίτιδες, οι απλές
δερματοπάθειες,  οι  ουρολοιμώξεις,  οι  λοιμώξεις  του  αναπνευστικού,  η  συντηρητική  θεραπεία
γαστρεντερίτιδων,  τα  μη  σοβαρά  επιπλεγμένα  τραύματα,  τα  απλά  ορθοπεδικά  περιστατικά
(τοποθέτηση  νάρθηκα),  τα  απλά  οφθαλμιατρικά,  οι  λοιμώξεις  του  γεννητικού,  η  θεραπεία  του
αφροδίσιου  μεταδοτικού νεοπλάσματος (ΑΜΝ), κλπ.  
      15. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Εφαρμογή ευθανασίας σε ζώα για τα οποία έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις των αρμοδίων
επιτροπών του άρθρου 9 του Ν.4039/2012
    16.  Περισυλλογή  και  διαχείριση  απρόβλεπτων  εκτάκτων/επειγόντων  περιστατικών  και
εισαγγελικών  παραγγελιών  ο  αριθμός  των  οποίων   δεν  μπορεί   εκ  των  προτέρων  να
προβλεφθεί αλλά είναι ανάγκη να συμπεριληφθούν στον προυπολογισμό.               

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ           
 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

   Π. ΡΙΖΑΚΗ
                                                                                                                                 Π.  ΡΙΖΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΘΗΒΑ, 2/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/ 2021
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                        ΠΡΟΫΠ: 74.400,00€ (με ΦΠΑ)
                                                                                          ΠΗΓΗ: COVID-19        
                                                                                                     Κ.Α : 15.6162.08          

2.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων αποσκοπεί  στη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπό το πρίσμα της διαχείρισης της υγείας του
πληθυσμού τους και του αριθμού τους και της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σεβασμό
στην ευζωία των ζώων. Για την υπηρέτηση αυτού του σκοπού, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την
παροχή των κάτωθι υπηρεσιών από τον ανάδοχο, νόμιμο φορέα:
α) Περισυλλογή (από κοινόχρηστους χώρους, δρόμοι) , μεταφορά, επανατοποθέτηση.
β) Σήμανση, καταγραφή και πλήρη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου.
γ) Κτηνιατρικές  υπηρεσίες, οι οποίες συνοψίζονται στις  υποχρεωτικές: τήρηση καρτέλας  ενεργειών,
γενική κλινική εξέταση και αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας του ζώου, γενική εξέταση
αίματος,  αποπαρασίτωση,  εμβολιασμός,  στείρωση,  ορολογικό  έλεγχο  για  Leismania spp., στις
υποχρεωτικές  έπειτα  από δάγκωμα ανθρώπου: παρακολούθηση  λυσσύποπτων  ζώων,  στις  λοιπές
ενέργειες, μετά από έγκριση από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου και την Πενταμελή Επιτροπή: έλεγχος
επιθετικότητας, αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων περιστατικών, αντιμετώπιση απλών στη διαχείριση
και ιάσιμων περιστατικών, ευθανασία.
δ) Φιλοξενία (παραμονή - διατροφή - νοσηλεία - περιποίηση), κοινοποίηση φωτογραφίας των ζώων
προς υιοθεσία και προσπάθεια προώθησης υιοθεσιών.
ε) Διαχείριση πτωμάτων (αποτέφρωση ή  υγιειονομική ταφή ).

   
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ   ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  επί ποινή αποκλεισμού: 
Αφορά όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία
της προσφοράς του προσφέροντα,  και πιο συγκεκριμένα .

 
Α.   ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ    

1) Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας- ανάδοχος πρέπει: i) σύμφωνα με τον Καν.1/2005 ΕΕ να
διαθέτει όχημα μεταφοράς με όλα τα νόμιμα έγγραφα που να δικαιολογούν την κυκλοφορία και τη
χρήση για  μεταφορά  ζώντων αδέσποτων  ζώων ώστε  να  αντιμετωπίζονται  άμεσα  τα  επείγοντα
περιστατικά .
 και ii) να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την αιχμαλωσία και την ασφαλή μεταφορά αυτών. 



2)  Να υποβάλλει στο Δήμο Θηβαίων, Έκθεση ή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία θα
αποδεικνύεται:
i)  H εκπαίδευση του/ων ατόμου/ων, που αποτελούν το συνεργείο περισυλλογής και η γνώση και
εμπειρία τους, ως προς το χειρισμό, τη σύλληψη και την αιχμαλωσία των ζώων.   
ii) Να περιγράφονται οι τρόποι/μέθοδοι σύλληψης/αιχμαλωσίας των αδέσποτων ζώων.

Αφορά  την  περισυλλογή  των  αδέσποτων,  από  το  φυσικό  τους  χώρο,  τη  μεταφορά  προς  τον
ανάδοχο, αδειοδοτημένο φορέα για την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών, ή για
την παρακολούθηση των λυσσύποπτων, ή των επιθετικών ζώων, ή τη διαχείριση περιστατικών
έκτακτων/επειγόντων, ή έπειτα από καταγγελία, και την επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους
περιβάλλον,  όπως  ορίζει  η  ισχύουσα  νομοθεσία,  εντός  των  ορίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου
Θηβαίων, εφόσον δεν υιοθετηθούν 
Κατά την περισυλλογή κάθε ζώου, κάθε φορά θα πρέπει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1711/150664/2014
(ΦΕΚ 3249/4-12-2014 Β΄)  και  για την διευκόλυνση της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων,  να
συμπληρώνεται  δελτίο  παραλαβής-  περισυλλογής  και  μετά  την  παροχή  των  κτηνιατρικών
υπηρεσιών θα συμπληρώνεται  ατομική καρτέλα του ζώου που  θα περιλαμβάνει: 
- φωτογραφία του ζώου
- φύλο, φυλή, μέγεθος,
- ημερομηνία περισυλλογής

      - τοποθεσία περισυλλογής
- αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip), προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά με
υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου. 
- ημερομηνία  και  είδος  εμβολιασμού,  προκειμένου  για  τα  αδέσποτα  σκυλιά  και  γατιά (να
τοποθετούνται  τα  αυτοκόλλητα  των  εμπορικών  σκευασμάτων,  που  χρησιμοποιήθηκαν,  όπου
αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης των εμβολίων και ειδική σημείωση, σε
περίπτωση εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης)  με υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου 
- εμπορικές ονομασίες σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για την αποπαρασίτωση των ζώων,
προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά
-  ημερομηνία στείρωσης,  προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά
-  σημαντικές πληροφορίες: πχ. κρυψορχία , τυχαία ανεύρεση μάζας στην κοιλιακή χώρα κατά τη
διάρκεια  της  επέμβασης,  αλλεργική  αντίδραση,  σημαντικά  μακροσκοπικά  ευρήματα,  σε
περιπτώσεις κακοποίησης, κλπ
-  σύντομη αναφορά των κτηνιατρικών ενεργειών, που πραγματοποιήθηκαν στο ζώο και σύντομη
περιγραφή της γενικής κατάστασης της υγείας του και της κλινικής του εικόνας
-  όνομα κτηνιάτρου και υπογραφή, που διενέργησε την κάθε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου
για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά
-   ημερομηνία  θανάτου  του  ζώου  και  εάν  έγινε  κατά  τη  διάρκεια  μεταφοράς,  νοσηλείας,
χειρουργείου, ατυχήματος, κλπ 
-  ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τόπο επανένταξης 

      -  στοιχεία νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση υιοθεσίας
Στην  καρτέλα/δελτίο  περισυλλογής  θα  επισυνάπτονται  ή  θα  καταγράφονται  τα  αποτελέσματα  των
εργαστηριακών και λοιπών διαγνωστικών εξετάσεων, που πραγματοποιήθηκαν.
Κατά  την  επανένταξη  ή  την  υιοθεσία  του  ζώου,  οι  ανωτέρω  καρτέλες  θα  παραδίδονται
υπογεγραμμένες  και  σφραγισμένες,  μαζί  με  εκτυπωμένο  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά) από τον ανάδοχο, στον
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (επιβλέποντα του έργου),  ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο των
Αδέσποτων, που τηρείται από το Δήμο.

Προς  διευκόλυνση  του  αναδόχου  είναι  δυνατός  ο  ορισμός  συγκεκριμένης  ημέρας  της
εβδομάδας για την περισυλλογή και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων  εντός του ωραρίου



εργασίας του επιβλέποντος υπαλλήλου του Δήμου.
 Εξαιρούνται έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, για τα οποία η ειδοποίηση του αναδόχου για την
περισυλλογή θα γίνεται τηλεφωνικώς.    
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (πχ. δαγκώματος ανθρώπου, ή τραυματισμού ζώου, ή
δηλητηρίασης, κακοποίησης  κλπ.), πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης,
καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου  και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
καθ’όλο το έτος,   χωρίς την τήρηση της ΄΄οριζόμενης΄΄ ημέρας περισυλλογής από τη σύμβαση.

   
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1)  Να  είναι  κτηνίατροι  κάτοχοι  πτυχίου  Κτηνιατρικής  Σχολής  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής
αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος.
2) Να διαθέτει άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και οι ίδιοι οι ιδιώτες και οι Κτηνίατροι
που  τυχόν  θα  απασχολούν  (  εφόσον  πρόκειται  για  ιδιώτες  υποψηφίους  με  ιατρεία  μικρών  ζώων
συντροφιάς).
3)  Να  διαθέτουν  Άδεια  Λειτουργίας  Κτηνιατρικού  Κέντρου  ή  Κτηνιατρικής  Κλινικής  ή  Κτηνιατρείου
Μικρών Ζώων συντροφιάς.
4)   Η έδρα των ανωτέρω περιγραφέντων υποψηφίων αναδόχων να είναι  εντός  των γεωγραφικών
ορίων του Νομού Βοιωτίας ή των όμορων Νομών ,  ώστε  να επισπεύδεται  η  μεταφορά των προς
περίθαλψη αδέσποτων ζώων κυρίως  των εκτάκτων επειγόντων περιστατικών που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης.
Για την πρώτη καταγραφή και τη μετέπειτα ενημέρωση των στοιχείων της Διαδικτυακής Βάσης, πρέπει
να υπάρχει κτηνίατρος - πιστοποιημένος χρήστης της Διαδικτυακής Βάσης του Υπουργείου, σύμφωνα
με την αρ. 1697/74031/22-7-2015( ΦΕΚ 1544Β΄). 
 
Οι  κτηνιατρικές υπηρεσίες  θα περιλαμβάνουν:

- Τήρηση   δελτίου  περισυλλογής  και   καρτέλας   για  κάθε εισερχόμενο  ζώο  με  τις  κάτωθι
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση με υπογραφή και σφραγίδα
κτηνιάτρου. 

- Σήμανση,  καταγραφή  και  πλήρη ενημέρωση  της  Διαδικτυακής  Βάσης  Δεδομένων  του
Υπουργείου, προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά

- Πλήρη  γενική  κλινική  εξέταση  και  γενική  αίματος  (σε  ζώα  δεκτικά  στους  χειρισμούς,
περιλαμβάνει και ωτοσκόπηση), προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά

- Αποπαρασίτωση, προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά 
- Εμβολιασμό, πλήρη για τα αδέσποτα σκυλιά και αντιλυσσικό για τα αδέσποτα γατιά
- Στείρωση (ωοθηκυστερεκτομή και ορχεκτομή) των αδέσποτων σκύλων και γατιών
- Ορολογική  εξέταση  για  ανίχνευση  τίτλου  αντισωμάτων  κατά  της  Leismania spp.  των

αδέσποτων σκύλων  
-  Παρακολούθηση λυσσύποπτων αδέσποτων ζώων
- Αξιολόγηση επιθετικότητας αδέσποτων ζώων, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα του

Δήμου και την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή
- Ευθανασία,  κατόπιν  έγκρισης από  την  αρμόδια  Πενταμελή  Επιτροπή  ή  την  Τριμελή

Επιστημονική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Θεραπεία  αδέσποτων ζώων (σε περίπτωση τραυματισμού ή ιάσιμου νοσήματος ή εκτάκτου

περιστατικού κλπ), που θα προκύψει κατά την πορεία του προγράμματος και κριθεί αναγκαίο
από τον  κτηνίατρο  για  την  ευζωία  των  αδέσποτων,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αρμόδια
Πενταμελή Επιτροπή

Η προμήθεια των αναλωσίμων για τις εν’ λόγω εργασίες αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου,
και τα χρησιμοποιούμενα μέσα θα πρέπει  να είναι  εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. 
 



 
    
Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ)
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Περιλαμβάνει  την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων μετά από στείρωση ή νοσηλεία,
μέχρι  την  αποθεραπεία,  ή  εάν  το  ζώο θεωρηθεί  λυσσύποπτο,  ή  επιθετικό  κλπ,  σε  αδειοδοτημένο
φορέα.  Θα πρέπει  να παρέχεται  κατάλληλη τροφή, κατοικία,  καθαρισμός και  λοιπή περιποίηση και
παρακολούθηση του ζώου 

1) Το ενδιαίτημα να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Βοιωτίας ή των όμορων
Νομών ,  ώστε   η  μεταφορά να γίνεται  στο  συντομότερο δυνατό χρόνο και  να έχει  τη  δυνατότητα
διαθεσιμότητας για τουλάχιστον  50 θέσεις  προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις όπως
( έκτακτα,  15νθήμερη παρακολούθηση λυσσύποπτων , περίθαλψη κλπ)

Ο φορέας  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  νόμιμα,  πληρώντας  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  Ν.
604/1977, «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» και
του Π.Δ. 463/1978 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,
κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων»,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14, του Ν. 3170/03 και ισχύουν.

  
 Επίσης ο φορέας θα πρέπει να είναι στελεχωμένος με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την
υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει:

- Να τηρεί  για κάθε ζώο, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι καρτέλες/δελτία περισυλλογής του
και  θα  επισυνάπτονται  τα  αποτελέσματα  των  διαγνωστικών  εξετάσεων,  που  διενεργήθηκαν,
αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Φυτικής &
Ζωικής Παραγωγής).
-  Να συντάσσει πιστοποιητικά υγείας, σε ζώα τα οποία φιλοξενούνται για παρακολούθηση μετά την
εκδήλωση συμπεριφοράς συμβατής με τη λύσσα (απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά) και έπειτα
από  συνεννόηση  με  το  Δήμο  πιστοποιητικά  αξιολόγησης  της  επιθετικότητας,  προκειμένου  για
ενδεχομένως επιθετικά ζώα
-  Το προσωπικό, που θα απασχολείται στην επιχείρηση, θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένο,
με  έξοδα  του  αναδόχου,  για  οποιασδήποτε  φύσεως  ατυχήματα,  που  ήθελε  συμβούν  κατά  τη
διάρκεια εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας και να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα
προστασίας του (πχ. εξοπλισμό ατομικής προστασίας, φίμωτρα, εμβόλια, κλπ).

-  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει εγγράφως στο Δήμο έναν τουλάχιστον από
τους εργαζόμενους σε αυτόν, ο οποίος θα είναι προσωπικά χρεωμένος και διαθέσιμος ώστε σε
περίπτωση  έκτακτου  περιστατικού  (πχ.  δαγκώματος  ανθρώπου,  ή  τραυματισμού  ζώου,  ή
δηλητηρίασης,  κακοποίησης   κλπ.),  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  άμεσης  παρέμβασης,
καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου  και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
καθ’όλο το έτος. 

   Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για κάθε
αλλαγή του ανωτέρω προσώπου.
-  Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται τα προς φύλαξη αδέσποτα ζώα, τα οποία θα προσκομίζονται  από
το συνεργείο περισυλλογής, και να τα παραδίδει  σφραγίζοντας και υπογράφοντας τα σχετικά
δελτία  παραλαβής  και  παράδοσης,  παραδίδοντας  την  καρτέλα  του  ζώου  με  όλα  τα  συνοδά
έγγραφα(εξετάσεις κλπ), τα οποία περιγράφθηκαν ανωτέρω στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.
- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία, για τη συμπεριφορά τυχόν
επιθετικών  ζώων,  που  φιλοξενούνται  στις  εγκαταστάσεις  του,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία, (αρ. Πρωτ. 344/13872/ 2-2-2016, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Α.Α.Τ, όπως έχει τροποποιηθεί με
την υπ. αρ.1896/89275/24-2-2017), ώστε αυτό να αξιολογηθεί αν θα γίνει ή όχι επανατοποθέτηση



από την Πενταμελή Επιτροπή και να αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείρισή τους.. 
- Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται πολίτες - δημότες προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται για τα
αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο χώρο του, ώστε να προωθηθούν οι υιοθεσίες αυτών.      
                   

       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

        Π.  ΡΙΖΑΚΗ
                                                                                                                                 Π.  ΡΙΖΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΘΗΒΑ,  2/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2021
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             ΠΡΟΫΠ: 74. 400,00€ (με ΦΠΑ)
                                                                                    ΠΗΓΗ: COVID-19             

                                                                                         Κ.Α. 15.6162.08

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1
Περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων ή αδέσποτων γατών και μεταφορά προς τον ανάδοχο φορέα,
για  παροχή  των  προβλεπόμενων  υπηρεσιών.  Μετά  τον  απαραίτητο  χρόνο  παραμονής,
επανατοποθέτηση,  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  Θηβαίων,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
απαγορεύσεις της παραγρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.
Τιμή/ζώο: 25,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2
Ηλεκτρονική  σήμανση  αδέσποτου  σκύλου,  ή  αδέσποτης  γάτας,  με  την  τοποθέτηση  microchip,
καταγραφή, ενημέρωση φακέλου, με τήρηση καρτελών εισόδου/δελτίων περισυλλογής και πλήρης
ενημέρωση  της  Διαδικτυακής  Ηλεκτρονικής  Βάσης  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων.  
Τιμή/ζώο: 10,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 3
 Γενική εξέταση αίματος και  κλινική εξέταση   των εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων και γατών.
Τιμή/ζώο: 10,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 4
Αποπαρασίτωση για εξωπαράσιτα, αδέσποτου σκύλου ηλικίας έως και 2 μηνών
με εφαρμογή spray φιπρολίνης και εντομοαπωθητικό 
Τιμή/ζώο: 1,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 5
Αποπαρασίτωση για εξωπαράσιτα, αδέσποτου σκύλου ή γάτας, ηλικίας μεγαλύτερης των 2 μηνών,
με εφαρμογή αμπούλας με αντιπαρασιτικό νέας γενιάς 
Τιμή/ζώο: 14,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 6
Αποπαρασίτωση για ενδοπαράσιτα, αδέσποτου σκύλου ή γάτας  .
 Τιμή/ζώο: 6,00 ευρώ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 7
Αντιλυσσικός εμβολιασμός των εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων και γατών.
Τιμή/ζώο: 8,00ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 8
 Εμβολιασμός σκύλου- Πολλαπλό .
Τιμή/ζώο: 15,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 9
Στείρωση θηλυκού σκύλου  με ωοθηκυστερεκτομή.
Τιμή/ζώο: 120,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 10
Στείρωση αρσενικού σκύλου με ορχεκτομή.
Τιμή/ζώο: 60,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 11
Στείρωση γάτας με ωοθηκυστερεκτομή και εκτομή κορυφής αριστερού αυτιού 
Τιμή/ζώο: 40,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 12
Στείρωση γάτου με ορχεκτομή  και εκτομή κορυφής αριστερού αυτιού .
Τιμή/ζώο: 35,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 13
Ορολογική  Εξέταση  για  ανίχνευση  τίτλου  αντισωμάτων  κατά  της  Leishmania spp. των
εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων

Τιμή/ζώο: 15,00 ευρώ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 14
 Παραμονή-διατροφή –νοσηλεία-περιποίηση . 

Τιμή/ζώο/ημέρα: 8,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 15
Βιοχημικές  Εξετάσεις  (ανά  παράμετρο)  αδέσποτων  σκύλων  ή  γατών(  μετά  από  έγκριση  του
επιβλέποντα υπαλλήλου του Δήμου  και σε συνεννόηση με την πενταμελή επιτροπή) . 

Τιμή/παράμετρο: 4,00 ευρώ
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 16
Παρακολούθηση  αδέσποτου  σκύλου,  ή  γάτας,  που  έχει  δαγκώσει  άνθρωπο  και  απαιτηθεί
παρακολούθηση για 15 ημέρες, ως λυσσύποπτο, ή παρακολούθηση σκύλου, ή γάτας ύποπτου για
εκδήλωση επιθετικότητας από κτηνίατρο του φορέα, μέχρι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού,
σύμφωνα με τη  ισχύουσα νομοθεσία. 

Τιμή/ζώο/ημέρα : 10,00 ευρώ



 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 17
Ακτινογραφία αδέσποτων σκύλων και γατών

Τιμή/ζώο: 15,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 18
Υπέρηχος αδέσποτων σκύλων και γατών

Τιμή/ζώο: 20,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19
Ορθοπεδική - νευρολογική κλινική εξέταση και τοποθέτηση νάρθηκα σε αδέσποτα σκυλιά και γατιά.

Τιμή/ζώο: έως 30,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 20
Περιποίηση τραύματος (εξαρτάται από το βάθος και την έκταση του τραύματος) αδέσποτων ζώων.

Τιμή/ζώο: έως  20,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 21
Πλύση και συρραφή τραύματος (εξαρτάται από το βάθος και την έκταση του τραύματος) αδέσποτων
ζώων.

Τιμή/ζώο: έως  50,00 ευρώ (περιλαμβάνονται τα έξοδα αναισθησίας)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 22
Οροθεραπεία (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες).

Τιμή/ζώο/ημέρα: έως 10,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 23
Θεραπεία δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων. Περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής.

Τιμή/ζώο/ημέρα: έως 10,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 24
Θεραπεία λοιπών ιάσιμων νοσημάτων και παθολογικών περιστατικών για αδέσποτα ζώα.
Τιμή/ζώο: έως 200,00 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 25
Ειδικά  και  ορθοπεδικά χειρουργεία  (πχ.  καισαρική,  αποκατάσταση καταγμάτων του μέσου της
διάφυσης  της  μακρών  οστών,  απλά  οφθαλμιατρικά,  ουρόλιθοι,  γαστρεντερικά,  κλπ)  (  για
αδέσποτους σκύλους).
Τιμή/ζώο: έως 250,00 ευρώ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 26
Ειδικά και Ορθοπεδικά  χειρουργεία γάτας
τιμή/ζώο  έως 200,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 27
Υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση πτωμάτων αδέσποτων σκύλων και γατιών

Τιμή/ζώο: 30,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 28
Ευθανασία αδέσποτου σκύλου ή γάτας, έπειτα από έγκριση από την Πενταμελή Επιτροπή ή την
Τριμελή Επιστημονική Επιτροπή.  

Τιμή/ζώο: 20,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 29
ΚΑΤ’  ΑΠΟΚΟΠΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (  Για   περισυλλογή  και  διαχείριση  απρόβλεπτων
εκτάκτων/επειγόντων περιστατικών και εισαγγελικών παραγγελιών)            
Τιμή κατ’ αποκοπή : 5.000,00 ευρώ

       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

        Π.  ΡΙΖΑΚΗ
                                                                                                                                 Π.  ΡΙΖΑΚΗ



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΘΗΒΑ, 2/4/2021
 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ         
 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2021
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                      ΠΡΟΫΠ:  74.400,00€ (με ΦΠΑ)
                                                                                                        ΠΗΓΗ: COVID-19             

                                                                                                  Κ.Α. 15.6162.08

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΤΙΜΟΛ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ
ΑΙ Φ.Π.Α 24%)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ/ΖΏΟ

(ΣΕ ΕΥΡΏ

1.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ

25,00 6,00 31,00

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. 

10,00 2,40 12,40

3.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

10,00 2,40 12,40 

4.

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΕ ΦΙΠΡΟΝΙΛΗ ΚΑΙ

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ SPRAY (ΣΚΥΛΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΩΝ)

1,00  0,24 1,24

5.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΕ ΑΜΠΟΥΛΑ   
14,00   3,36  17,36   

6.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ  
6,00  1,44  7,44  

7.
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΌΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΙΩΝ  
 8,00 1,92 9,92  

8. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ -ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
  

15,00  3,60  18,60  

9. ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΎ ΣΚΥΛΟΥ, ( ΜΕ
ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΉ) 

120,00 28,80   148,80 



10.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ

ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 
60,00 14,4 74,40  

11.
ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ, ( ΜΕ

ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΉ ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΥΤΙΟΥ)

40,00 9,60 49,60

12.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΑΤΟΥ( ΜΕ

ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΥΤΙΟΥ)

35,00 8,40 43,40

13.
ΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ

ΤΊΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ
LEISHMANIASPP 

15,00 3,60 18,60 

14. ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
8,00

ευρώ/ημέρα 
1,92

 9,92
ευρώ/ημέρα 

15.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (ΕΩΣ 5

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ΖΩΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

Για εως 5
παραμέτρους

ανά ζώο (κόστος
4 ευρώ / παράμ 

4,00
ευρώ

/παράμετρο 
0,96 

4,96 ευρώ
/παράμετρο 

16
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΣΚΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΙΩΝ 

Παραμονή 15
ημέρες κάθε

ζώου στις
εγκαταστάσεις
του ανάδοχου

 10,00 / ημέρα 2,40 12,40/ημερα 

17.
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
15,00 3,60 18,60 

18.
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ
20,00 4,80 

24,80

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΚΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

19.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΉ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΆΡΘΗΚΑ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΙΑ

Έως 30,00 7,20 Έως 37,20

20.

ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ (ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΟ ΒΆΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ)

Έως 20,00 4,80 Έως 24,80 

21.

ΠΛΎΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΉ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ)

Έως 50,00 12,00 Έως 62,00

22.
ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

(ΈΩΣ 10 ΗΜΈΡΕΣ)
Έως 10,00 /

ημέρα
 2,40 Έως 12,40/ημέρα



23.
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΣΕ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Περιλαμβάνονται
τα έξοδα
διαμονής

Έως 10,00 /
ημέρα

2,40 12,40

24.

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΛΟΙΠΏΝ ΙΆΣΙΜΩΝ
ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΙΜΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ

Έως 200,00 48,00 Έως 248,00

25..
ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ  
Έως 250,00  60,00 Έως310,00 

 26.
ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΓΑΤΙΑ
Έως 200,00 48,00 Έως 248,00 

27.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Ή ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ
30,00 7,20 37,20

 28 .
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ
20,00 4,80 24,80

29.

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Για
περισυλλογή και διαχείριση  λοιπών

απρόβλεπτων
έκτακτων/επειγόντωνπεριστατικών, και

εισαγγελικών παραγγελιών)           

5.000,00 1.200,00 6.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
( ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%)

60.000,00

ΦΠΑ 24%, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%) 74.400,00

 Κατά την εφαρμογή των προηγούμενων προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων ,η Υπηρεσία
μας  αντιμετώπισε  ποικίλα  παθολογικά  περιστατικά  ο  αριθμός  των  οποίων  δεν  μπορούσε  να
προβλεφθεί. Επίσης ο Δήμος κλήθηκε σχετικά με την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων
προς  εκτέλεση  εισαγγελικών  παραγγελιών  που  ο  αριθμός  τους  εκ  των  προτέρων  δεν  μπορεί  να
εκτιμηθεί. Γι αυτό λόγω της φύσης των υπηρεσιών/εργασιών, δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός
του κόστους, ανά είδος υπηρεσίας, διότι δε δύναται να εκτιμηθεί εκ’ των προτέρων η κατάσταση της
υγείας των ζώων και ποσοτικά, το είδος των υπηρεσιών (δηλαδή, ο ακριβής αριθμός των περιστατικών,
ειδικά όσον αφορά στα έκτακτα/επείγοντα περιστατικά σε αδέσποτα σκυλιά). 
  Για  τους  ανωτέρω  λόγους  ,κρίνεται  σκόπιμο  να  μην  προσδιοριστούν  αριθμητικά  οι  ανά  είδος
κτηνιατρικές  υπηρεσίες  ,  αλλά η  παροχή αυτών να  εφαρμόζεται   κατά  περίπτωση ανάλογα με  το
περιστατικό που θα προκύπτει , σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της παρούσας μελέτης και
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού αυτής.   

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

     Π. ΡΙΖΑΚΗ
                                                                                                                                 Π.  ΡΙΖΑΚΗ



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΘΗΒΑ, 2/4/2021
 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ         
 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2021
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                      ΠΡΟΫΠ:  74.400,00€ (με ΦΠΑ)
                                                                                                        ΠΗΓΗ: COVID-19             
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5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο Εργασίας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς όρους, βάσει των οποίων, σύμφωνα με τη
μελέτη της Υπηρεσίας με τίτλο  ΄΄ Διαχείριση αδέσποτων ζώων΄΄, και σε συνδυασμό με τους λοιπούς
όρους  της  σύμβασης  θα  γίνουν  οι  απαραίτητες  εργασίες,  περισυλλογής  –  μεταφοράς  -
επανατοποθέτησης,  τήρησης  φακέλου  για  κάθε  εισερχόμενο  ζώο,  η  πλήρης  ενημέρωση  της
Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου, προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά, η
περίθαλψη  των  αδέσποτων  σκύλων  (πλήρης  γενική  κλινική  εξέταση,  και  γενική  εξέταση  αίματος
ηλεκτρονική σήμανση και  καταγραφή,  έλεγχος για  Leismania spp,  στείρωση, πλήρης εμβολιασμός,
αποπαρασίτωση),  η  φιλοξενία  των  αδέσποτων  ζώων  (παραμονή,  διατροφή,  περιποίηση),  η
παρακολούθηση των λυσσύποπτων αδέσποτων ζώων και των πιθανά επιθετικών σκυλιών και γατιών,
η  αντιμετώπιση  εκτάκτων/επειγόντων  περιστατικών  διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων,  που  δύναται  να
προκύψουν,  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  προγράμματος  και  λοιπών  περιστατικών  ιάσιμων
νοσημάτων  ή  παθολογικών  καταστάσεων  για  τους  αδέσποτους  σκύλους,  σε  περίπτωση  που
προκύψουν, η νοσηλεία και επανένταξη των αδέσποτων, η διαχείριση των πτωμάτων,  και η ευθανασία
σε περίπτωση έγκρισης από την Πενταμελή ή την Τριμελή Επιστημονική Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις
Οι διατάξεις, που ισχύουν, είναι:
α)  Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
β)  Οι  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α΄.
γ) Το αρ. 209 παρ.4 και παρ.9 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), ως αυτή προστέθηκε με την
παρ.13 του αρ.20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ263 Α/23-12-2008) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ.1 του άρθρου377 του Ν. 4412/2016.
δ) Το Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014
(ΦΕΚ 32 Α΄), «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
ε)  Το άρθρο 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008), με βάση το οποίο
συμπληρώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
στ)  Το Ν. 604/1977, «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων



ζώων» και του Π.Δ. 463/1978 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών
ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων
βιβλίων», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14, του Ν. 3170/03 και ισχύουν.
ζ)  Η ΚΥΑ 331/10301, «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας», όπως ισχύει. 
η) Ο Αστικός Κώδικας.
θ) Οι όροι της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά Στοιχεία
Α)    Σύμβαση
Β)    Διακήρυξη με τα προσαρτήματά της
Γ)    Οικονομική Προσφορά 
Δ)   Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
Ε)   Γενική και Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΤ) Τιμολόγιο
Ζ)    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΑΡΘΡΟ  4ο – Προϋπολογισμός
Το ύψος της δαπάνης των υπηρεσιών ανέρχεται  σε  74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
24%).

ΑΡΘΡΟ 5ο – Τρόπος Εκτέλεσης
Για  την  επιλογή   του  αναδόχου,  που  αφορά  την  παροχή  των  ανωτέρω  υπηρεσιών,  θα
ακολουθηθεί η διαδικασία   του διαγωνισμού.
Η διενέργεια υλοποίησης του Προγράμματος Διαχείρισης των Αδέσποτων θα βασίζεται στη Σύμβαση
μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου.
Η Σύμβαση πρέπει  να διασφαλίζει  τις  2 πλευρές,  για τον αριθμό των ζώων, που συλλέγονται,  τις
εργασίες και το κόστος, που αντιστοιχεί σε κάθε αδέσποτο.
Η υλικοτεχνική υποδομή, τα αναλώσιμα, η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η γραφειακή
υποστήριξη αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ  6ο – Δικαίωμα Συμμετοχής - Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
1. Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών,  που

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και που είναι

εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες,  που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ, στο βαθμό, που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται  από τα Παραρτήματα  1,  2,  4 και  5  και  τις  γενικές σημειώσεις  του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου

19 του Ν. 4412/2016.



Δεν  απαιτείται  από  τις  εν’  λόγω  ενώσεις,  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση, που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει

να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την

ένωση (πχ. κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.

4.  Ο  φάκελος  προσφοράς («Προσφορά»)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή

αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

.ΑΡΘΡΟ  7ο –  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  8ο – Χρόνος Εκτέλεσης 
O χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται για ένα έτος  από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι
εξάντλησης του ποσού της μελέτης .
.
ΑΡΘΡΟ  9ο –  Παραλαβή Εργασιών
Η Παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ  10ο – Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωμής
Συμβατική  αμοιβή  των  υπηρεσιών,  που  θα  παρέχει  ο  ανάδοχος,  είναι  το  ποσό  της  οικονομικής
προσφοράς του.
Η αμοιβή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνεται τμηματικά και μετά την ολοκλήρωσή
τους.
Η πληρωμή θα γίνεται  τμηματικά με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, μετά την  παραλαβή των
υπηρεσιών του αναδόχου, από την αρμόδια Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ  11ο –  Ποιότητα Εργασιών
Οι  παρεχόμενες  εργασίες  θα  είναι  σύμφωνες  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τις  ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις, την κτηνιατρική επιστήμη και βάση όσων περιγράφονται στην εν’ λόγω μελέτη.  

ΑΡΘΡΟ  12ο – Επίβλεψη της Σύμβασης 
Επιβλέπουσα  υπηρεσία  είναι  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου
Θηβαίων, που αναθέτει σε κατάλληλο υπάλληλο την επίβλεψη των εργασιών.

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

 
            Π. ΡΙΖΑΚΗ                                                                                               Π. ΡΙΖΑΚΗ                     
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5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

5.Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο Εργασίας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς όρους, βάσει των οποίων, σύμφωνα με τη
μελέτη της Υπηρεσίας με τίτλο  ΄΄ Διαχείριση αδέσποτων ζώων ΄΄, και σε συνδυασμό με τους λοιπούς
όρους της σύμβασης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες,  περισυλλογής – μεταφοράς - επανένταξης
των αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32   Α΄), η
τήρηση του δελτίου περισυλλογής,  η πλήρης ενημέρωση της Ηλεκτρονικής  Βάσης Δεδομένων του
Υπουργείου, για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά, η περίθαλψη των αδέσποτων σκύλων (πλήρης γενική
κλινική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, έλεγχος για Leismania spp, στείρωση, πλήρης
εμβολιασμός, αποπαρασίτωση), φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων (παραμονή, διατροφή, περιποίηση),
παρακολούθησης των λυσσύποπτων αδέσποτων ζώων και των πιθανά επιθετικών σκυλιών και γατιών,
αντιμετώπισης εκτάκτων/επειγόντων περιστατικών αδέσποτων ζώων και λοιπών περιστατικών ιάσιμων
νοσημάτων  ή  παθολογικών  καταστάσεων  αδέσποτων  σκύλων,  σε  περίπτωση  που  προκύψουν,  η
νοσηλεία  των  αδέσποτων  σκύλων,  η  υγειονομική  ταφή  ή  η  αποτέφρωση  των  πτωμάτων,  και  η
ευθανασία,  έπειτα  από  έγκριση  της  Πενταμελούς  Επιτροπής  ή  της  Τριμελούς  Επιστημονικής
Επιτροπής. Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα συμπληρώνεται η καρτέλα του κάθε ζώου η οποία
θα παραδίδεται σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον κτηνίατρο, στον επιβλέποντα υπάλληλο του
Δήμου κατά την ημέρα της επανατοποθέτησας του ζώου  

ΑΡΘΡΟ 2ο – Περιεχόμενο Φακέλου - Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
 Αφορά όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία
της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντα,  με  τα  όσα  αναφέρονται  στο  τυποποιημένο  έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  της διακήρυξης, και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω μελέτης .

ΑΡΘΡΟ 3ο –  Υποχρεώσεις Αναδόχου - Τεχνικές Προδιαγραφές

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α) Περισυλλογή, μεταφορά, επανατοποθέτηση αδέσποτων ζώων.
β) Σήμανση, καταγραφή και πλήρη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου, προκειμένου
για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά.
γ)  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες, οι οποίες συνοψίζονται:



-  στις υποχρεωτικές για τα αδέσποτα σκυλιά: τήρηση καρτέλας ενεργειών,  γενική κλινική εξέταση -
αξιολόγηση  της  γενικής  κατάστασης  της  υγείας  του  ζώου  και  γενική  αίματος,  αποπαρασίτωση,
εμβολιασμός, στείρωση, ορολογικό έλεγχο για Leismania spp., παρακολούθηση λυσσύποπτων ζώων, 
-  στις  λοιπές  ενέργειες,  μετά  από  έγκριση  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  του  Δήμου  και  την  Πενταμελή
Επιτροπή, ή/και την Τριμελή Επιστημονική Επιτροπή: 
έλεγχος  επιθετικότητας  αδέσποτων  σκυλιών  και  γατιών,  αντιμετώπιση  έκτακτων/επειγόντων
περιστατικών αδέσποτων ζώων, αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων γατιών, αντιμετώπιση απλών
στη  διαχείριση  και  ιάσιμων περιστατικών αδέσποτων σκύλων,  ώστε  να υπηρετείται  ο  σκοπός  της
διαχείρισης της υγείας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, διαχείριση πτωμάτων, ευθανασία.
δ) Φιλοξενία (παραμονή - διατροφή - νοσηλεία - περιποίηση), κοινοποίηση φωτογραφίας των ζώων
προς υιοθεσία και προσπάθεια προώθησης υιοθεσιών.
ε) Η παράδοση όλων των περιεχομένων της καρτέλας κάθε ζώου στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,
σφραγισμένων από τον ανάδοχο και υπογεγραμμένων, όπως ορίζεται από τη μελέτη.
στ)  Μη  αυθαίρετες,  από  την  πλευρά  του  αναδόχου,  ενέργειες  διαχείρισης  των  εισερχόμενων
αδέσποτων ζώων. 

Ανάλυση/περιγραφή υπηρεσιών:

Α.   ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ    
Αφορά όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία
της προσφοράς του προσφέροντα, με τα όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω
μελέτης .
 

1) Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας- ανάδοχος πρέπει: i) σύμφωνα με τον Καν.1/2005 ΕΕ να
διαθέτει  όχημα μεταφοράς  με  όλα τα νόμιμα έγγραφα που να δικαιολογούν την κυκλοφορία και τη
χρήση για μεταφορά ζώντων αδέσποτων ζώων.
 και ii) να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την αιχμαλωσία και την ασφαλή μεταφορά αυτών. 

2)  Να υποβάλλει στο Δήμο Θηβαίων, Έκθεση ή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία θα
αποδεικνύεται:
i)  H εκπαίδευση του/ων ατόμου/ων, που αποτελούν το συνεργείο περισυλλογής και η γνώση και
εμπειρία τους, ως προς το χειρισμό, τη σύλληψη και την αιχμαλωσία των ζώων.   
ii) Να περιγράφονται οι τρόποι/μέθοδοι σύλληψης/αιχμαλωσίας των αδέσποτων ζώων.

Αφορά  την  περισυλλογή  των  αδέσποτων,  από  το  φυσικό  τους  χώρο,  τη  μεταφορά  προς  τον
ανάδοχο, αδειοδοτημένο φορέα για την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών, ή για
την παρακολούθηση των λυσσύποπτων, ή των επιθετικών ζώων, ή τη διαχείριση περιστατικών
έκτακτων/επειγόντων, ή έπειτα από καταγγελία, και την επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους
περιβάλλον,  όπως  ορίζει  η  ισχύουσα  νομοθεσία,  εντός  των  ορίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου
Θηβαίων, εφόσον δεν υιοθετηθούν 

Κατά την περισυλλογή κάθε ζώου, κάθε φορά θα πρέπει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1711/150664/2014
(ΦΕΚ 3249/4-12-2014 Β΄)  και  για την διευκόλυνση της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων,  να
συμπληρώνεται  δελτίο  παραλαβής-  περισυλλογής  και  μετά  την  παροχή  των  κτηνιατρικών
υπηρεσιών θα συμπληρώνεται  ατομική καρτέλα του ζώου που  θα περιλαμβάνει: 
- φωτογραφία του ζώου
- φύλο, φυλή, μέγεθος,



- ημερομηνία περισυλλογής
      - τοποθεσία περισυλλογής

- αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip), προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά με
υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου. 
- ημερομηνία  και  είδος  εμβολιασμού,  προκειμένου  για  τα  αδέσποτα  σκυλιά  και  γατιά (να
τοποθετούνται  τα  αυτοκόλλητα  των  εμπορικών  σκευασμάτων,  που  χρησιμοποιήθηκαν,  όπου
αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης των εμβολίων και ειδική σημείωση, σε
περίπτωση εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης)  με υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου 
- εμπορικές ονομασίες σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για την αποπαρασίτωση των ζώων,
προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά
-  ημερομηνία στείρωσης,  προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά
-  σημαντικές πληροφορίες: πχ. κρυψορχία , τυχαία ανεύρεση μάζας στην κοιλιακή χώρα κατά τη
διάρκεια  της  επέμβασης,  αλλεργική  αντίδραση,  σημαντικά  μακροσκοπικά  ευρήματα,  σε
περιπτώσεις κακοποίησης, κλπ
-  σύντομη αναφορά των κτηνιατρικών ενεργειών, που πραγματοποιήθηκαν στο ζώο και σύντομη
περιγραφή της γενικής κατάστασης της υγείας του και της κλινικής του εικόνας
-  όνομα κτηνιάτρου  με υπογραφή , που διενέργησε την κάθε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου
για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά
-   ημερομηνία  θανάτου  του  ζώου  και  εάν  έγινε  κατά  τη  διάρκεια  μεταφοράς,  νοσηλείας,
χειρουργείου, ατυχήματος, κλπ 
-  ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τόπο επανένταξης 

      -  στοιχεία νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση υιοθεσίας
Στην  καρτέλα/δελτίο  περισυλλογής  θα  επισυνάπτονται  ή  θα  καταγράφονται  τα  αποτελέσματα  των
εργαστηριακών και λοιπών διαγνωστικών εξετάσεων, που πραγματοποιήθηκαν.
Κατά  την  επανένταξη  ή  την  υιοθεσία  του  ζώου,  οι  ανωτέρω  καρτέλες  θα  παραδίδονται
υπογεγραμμένες  και  σφραγισμένες,  μαζί  με  εκτυπωμένο  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά) από τον ανάδοχο, στον
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (επιβλέποντα του έργου),  ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο των
Αδέσποτων, που τηρείται από το Δήμο.
Προς  διευκόλυνση  του  αναδόχου  είναι  δυνατός  ο  ορισμός  συγκεκριμένης  ημέρας  της
εβδομάδας για την περισυλλογή και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων  εντός του ωραρίου
εργασίας του επιβλέποντος υπαλλήλου του Δήμου. Εξαιρούνται έκτακτα/επείγοντα περιστατικά,
όπου η  ειδοποίηση του αναδόχου για την περισυλλογή θα γίνεται τηλεφωνικώς.      
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (πχ. δαγκώματος ανθρώπου, ή τραυματισμού ζώου, ή
δηλητηρίασης, κακοποίησης  κλπ.), πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης,
καθημερινά καθ΄όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου  και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
καθ΄'ολο το έτος , χωρίς την τήρηση της ΄΄οριζόμενης΄΄ ημέρας περισυλλογής  από τη σύμβαση

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1)  Να  είναι  κτηνίατροι  κάτοχοι  πτυχίου  Κτηνιατρικής  Σχολής  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής
αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος.
2) Να διαθέτουν άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και οι ίδιοι οι ιδιώτες και οι Κτηνίατροι
που  τυχόν  θα  απασχολούν  (  εφόσον  πρόκειται  για  ιδιώτες  υποψηφίους  με  ιατρεία  μικρών  ζώων
συντροφιάς).
3)  Να  διαθέτουν  Άδεια  Λειτουργίας  Κτηνιατρικού  Κέντρου  ή  Κτηνιατρικής  Κλινικής  ή  Κτηνιατρείου
Μικρών Ζώων συντροφιάς.
4)   Η έδρα των ανωτέρω περιγραφέντων υποψηφίων αναδόχων να είναι  εντός  των γεωγραφικών
ορίων του Νομού Βοιωτίας ή των όμορων Νομών ,  ώστε  να επισπεύδεται  η  μεταφορά των προς
περίθαλψη αδέσποτων ζώων κυρίως  των εκτάκτων επειγόντων περιστατικών που χρήζουν άμεσης



αντιμετώπισης.
Για την πρώτη καταγραφή και τη μετέπειτα ενημέρωση των στοιχείων της Διαδικτυακής Βάσης, πρέπει
να υπάρχει κτηνίατρος - πιστοποιημένος χρήστης της Διαδικτυακής Βάσης του Υπουργείου, σύμφωνα
με την αρ. 1697/74031/22-7-2015( ΦΕΚ 1544Β΄). 
 

Οι  κτηνιατρικές υπηρεσίες  θα περιλαμβάνουν:
- Τήρηση   δελτίου  περισυλλογής  και   καρτέλας   για  κάθε εισερχόμενο  ζώο  με  τις  κάτωθι

εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση με υπογραφή και σφραγίδα
κτηνιάτρου. 

- Σήμανση,  καταγραφή  και  πλήρη ενημέρωση  της  Διαδικτυακής  Βάσης  Δεδομένων  του
Υπουργείου, προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά

- Πλήρη  γενική  κλινική  εξέταση  και  γενική  αίματος  (σε  ζώα  δεκτικά  στους  χειρισμούς,
περιλαμβάνει και ωτοσκόπηση), προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά

- Αποπαρασίτωση, προκειμένου για τα αδέσποτα σκυλιά
- Εμβολιασμό, πλήρη για τα αδέσποτα σκυλιά και αντιλυσσικό για τα αδέσποτα γατιά
- Στείρωση (ωοθηκυστερεκτομή και ορχεκτομή) των αδέσποτων σκύλων και γατιών
- Ορολογική  εξέταση  για  ανίχνευση  τίτλου  αντισωμάτων  κατά  της  Leismania spp.  των

αδέσποτων σκύλων  
-  Παρακολούθηση λυσσύποπτων αδέσποτων ζώων
- Αξιολόγηση επιθετικότητας αδέσποτων ζώων, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα του

Δήμου και την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή
- Ευθανασία,  κατόπιν  έγκρισης από  την  αρμόδια  Πενταμελή  Επιτροπή  ή  την  Τριμελή

Επιστημονική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Θεραπεία  αδέσποτων ζώων (σε περίπτωση τραυματισμού ή ιάσιμου νοσήματος ή εκτάκτου

περιστατικού κλπ), που θα προκύψει κατά την πορεία του προγράμματος και κριθεί αναγκαίο
από τον  κτηνίατρο  για  την  ευζωία  των  αδέσποτων,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αρμόδια
Πενταμελή Επιτροπή

Η προμήθεια των αναλωσίμων για τις εν’ λόγω εργασίες αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου,
και τα χρησιμοποιούμενα μέσα θα πρέπει  να είναι  εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. 
 
 
    
Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ)
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Περιλαμβάνει  την  παροχή  υπηρεσιών  φιλοξενίας  αδέσποτων  ζώων  (έπειτα  από  έγκριση  από  την
αρμόδια  Πενταμελή  ή  την  Τριμελή  Επιστημονική  Επιτροπή),  για   προσωρινή  φιλοξενία,  μετά  από
στείρωση ή νοσηλεία, μέχρι την αποθεραπεία, ή εάν το ζώο θεωρηθεί λυσσύποπτο, ή επιθετικό κλπ, σε
αδειοδοτημένο  φορέα.  Θα πρέπει  να  παρέχεται  κατάλληλη τροφή,  κατοικία,  καθαρισμός  και  λοιπή
περιποίηση και παρακολούθηση του ζώου 

1) Το ενδιαίτημα να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ή
των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων , ώστε  η μεταφορά να γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο
και να έχει τη δυνατότητα διαθεσιμότητας για τουλάχιστον  50 θέσεις  προκειμένου να καλύπτονται όλες
οι περιπτώσεις όπως   ( έκτακτα,  15νθήμερη παρακολούθηση λυσσύποπτων , περίθαλψη κλπ)
Ο φορέας  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  νόμιμα,  πληρώντας  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  Ν.
604/1977, «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» και
του Π.Δ. 463/1978 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,
κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων»,



όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14, του Ν. 3170/03 και ισχύουν.

  
 Επίσης ο φορέας θα πρέπει να είναι στελεχωμένος με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την
υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει:

- Να τηρεί  για κάθε ζώο, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι καρτέλες/δελτία περισυλλογής του
και  θα  επισυνάπτονται  τα  αποτελέσματα  των  διαγνωστικών  εξετάσεων,  που  διενεργήθηκαν,
αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Φυτικής &
Ζωικής Παραγωγής).
-  Να συντάσσει πιστοποιητικά υγείας, σε ζώα τα οποία φιλοξενούνται για παρακολούθηση μετά την
εκδήλωση συμπεριφοράς συμβατής με τη λύσσα (απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά) και έπειτα
από  συνεννόηση  με  το  Δήμο  πιστοποιητικά  αξιολόγησης  της  επιθετικότητας,  προκειμένου  για
ενδεχομένως επιθετικά ζώα
-  Το προσωπικό, που θα απασχολείται στην επιχείρηση, θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένο,
με  έξοδα  του  αναδόχου,  για  οποιασδήποτε  φύσεως  ατυχήματα,  που  ήθελε  συμβούν  κατά  τη
διάρκεια εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας και να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα
προστασίας του (πχ. εξοπλισμό ατομικής προστασίας, φίμωτρα, εμβόλια, κλπ).
-  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει εγγράφως στο Δήμο έναν τουλάχιστον από
τους  εργαζόμενους  σε  αυτόν,  ο  οποίος  θα  είναι  προσωπικά  χρεωμένος  και  διαθέσιμος
οποιαδήποτε    ώρα της ημέρας   για επικοινωνία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  Ο
ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για κάθε
αλλαγή του ανωτέρω προσώπου.
-  Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται τα προς φύλαξη αδέσποτα ζώα, τα οποία θα προσκομίζονται  από
το συνεργείο περισυλλογής, και να τα παραδίδει  σφραγίζοντας και υπογράφοντας τα σχετικά
δελτία  παραλαβής  και  παράδοσης,  παραδίδοντας  την  ημέρα  της  επανατοποθέτησης  του
αδέσποτου,  την  καρτέλα  του  ζώου  με  όλα  τα  συνοδά  έγγραφα(εξετάσεις  κλπ),  τα  οποία
περιγράφθηκαν ανωτέρω στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.
- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία, για τη συμπεριφορά τυχόν
επιθετικών  ζώων,  που  φιλοξενούνται  στις  εγκαταστάσεις  του,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία, (αρ. Πρωτ. 344/13872/ 2-2-2016, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Α.Α.Τ, όπως έχει τροποποιηθεί με
την υπ. αρ.1896/89275/24-2-2017), ώστε αυτό να αξιολογηθεί αν θα γίνει ή όχι επανατοποθέτηση
από την Πενταμελή Επιτροπή και να αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείρισή τους.. 
- Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται πολίτες - δημότες προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται για τα
αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο χώρο του, ώστε να προωθηθούν οι υιοθεσίες αυτών.      
                   

ΑΡΘΡΟ  4ο –  Ορισμός  Εκπροσώπου  για  την  Πενταμελή  Επιτροπή  Διαχείρισης  του
Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων
Σε  εφαρμογή  της  ισχύουσας  Νομοθεσίας,  περί  συγκρότησης  των  αρμοδίων  Επιτροπών  της
παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ιδιώτης κτηνίατρος
μέλος  του  Πανελληνίου  Κτηνιατρικού  Συλλόγου,  για  τη  συγκρότηση  της  Πενταμελούς  Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Θηβαίων, ο ανάδοχος
φορέας θα πρέπει να ορίσει κτηνίατρο ο οποίος θα συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή, προκειμένου να
μπορέσει να υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων»,  το οποίο περιγράφεται στην
παρούσα μελέτη.   

 ΑΡΘΡΟ 5ο – Ευθύνη Αναδόχου για Ατυχήματα -  Ασφάλιση Προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής (εμβόλια, μέσα καθαρισμού



και απολύμανσης, κλπ) και μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό του και να μεριμνά για την
εξασφάλιση  της  σωματικής  ακεραιότητας  των  ατόμων,  που  θα  ασχοληθούν  με  τη  διαχείριση  των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το προσωπικό που θα απασχολείται στην επιχείρηση, θα πρέπει να
είναι ασφαλισμένο, με έξοδα του αναδόχου για οποιαδήποτε φύσεως ατυχήματα, που ήθελε συμβούν,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας
Φέρει, αποκλειστικά, την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διασφάλεια της σωματικής ακεραιότητας του
απασχολούμενου επιστημονικού, εργατοτεχνικού κλπ, προσωπικού και τρίτων και για την τήρηση των
μέτρων ασφαλείας, προς αποφυγή ατυχήματος, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

 ΑΡΘΡΟ 6ο – Μελέτη Συνθηκών Έργου
Με την κατάθεση της Προσφοράς, ο ανάδοχος δηλώνει πως έλαβε γνώση, για τις γενικές και ειδικές
συνθήκες,  τις  τοπικές συνθήκες (αποστάσεις κλπ),  που μπορεί  να επηρεάσουν την υλοποίηση του
έργου,  δεδομένου  ότι  η  σύμβαση  αφορά  όλη  την  εδαφική  περιφέρεια  του  Καλλικρατικού  Δήμου
Θηβαίων.

ΑΡΘΡΟ 7ο –  Παραδοτέα
Ο αριθμός των περιστατικών θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που  θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων, η οποία θα έχει διάρκεια 1 έτος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο εκτός αν το ποσό εξαντληθεί νωρίτερα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, γραπτώς για την
εξέλιξη των εργασιών  και την πορεία εξέλιξης της υγείας τους άμεσα για το κάθε περιστατικό
ώστε η αρμόδια Πενταμελής Επιτροπή να λαμβάνει  κάθε φορά τη σχετική απόφαση  άμεσα και
χωρίς καθυστέρηση για την περαιτέρω διαχείριση του  ζώου.

   Κατά την περισυλλογή του αδέσποτου θα υπογράφεται  το δελτίο περισυλλογής τόσο από τον
υπεύθυνο του συνεργείου του αναδόχου όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου που
έχει  οριστεί  ως επιβλέπων των εργασιών.  Επίσης μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών
υπηρεσιών , κάθε ζώο που επανεντάσσεται εντός του Δήμου Θηβαίων, θα πρέπει  την ημέρα
της επανένταξης να συνοδεύεται από την καρτέλα του υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
κτηνίατρο του αναδόχου, πλήρως ενημερωμένη και συνημμένα με τις εξετάσεις, πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής σήμανσης κλπ. Και θα υπογράφεται και το δελτίο παράδοσης του ζώου τόσο από
τον υπεύθυνο του συνεργείου του αναδόχου όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου      
   Με τη λήξη της σύμβασης θα παραδοθεί στο Δήμο και το βιβλίο εισερχομένων- εξερχομένων
προκειμένου να παραμείνει  στο αρχείο του Δήμου προς διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών
αρχών.

    
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Η  Αναπλ.Πρ/νη Τμήματος

        Π.  ΡΙΖΑΚΗ
                                                                                                                                Π.  ΡΙΖΑΚΗ
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 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΤΙΜΟΛ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ
ΑΙ Φ.Π.Α 24%)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ/ΖΏΟ

(ΣΕ ΕΥΡΏ

1.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. 

3.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

4.

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΕ ΦΙΠΡΟΝΙΛΗ ΚΑΙ

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ SPRAY (ΣΚΥΛΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΩΝ)

5.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΕ 

6.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ  ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ  

7.
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΌΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΙΩΝ  

8. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ -ΠΟΛΛΑΠΛΟ   



9.
ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΎ ΣΚΥΛΟΥ, ( ΜΕ

ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΉ) 

10.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ

ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 

11.
ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ, ( ΜΕ

ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΉ) ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΥΤΙΟΥ)   

12.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΑΤΟΥ( ΜΕ

ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ) ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΥΤΙΟΥ) 

13.
ΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ

ΤΊΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ
LEISHMANIASPP 

14. ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

15.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (ΕΩΣ 5

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ΖΩΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

Για εως 5
παραμέτρους

ανά ζώο (κόστος
4 ευρώ / παράμ 

16
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΣΚΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΙΩΝ 

Παραμονή 15
ημέρες κάθε

ζώου στις
εγκαταστάσεις
του ανάδοχου

17.
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

18.
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΚΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

19.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΉ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΆΡΘΗΚΑ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΙΑ

20. ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ (ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΟ ΒΆΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ)



21.

ΠΛΎΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΉ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ)

22.
ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

(ΈΩΣ 10 ΗΜΈΡΕΣ)

23.
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΣΕ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Περιλαμβάνονται
τα έξοδα
διαμονής

24.

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΛΟΙΠΏΝ ΙΆΣΙΜΩΝ
ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΙΜΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΣΕ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ

25..
ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ  

 26.
ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΓΑΤΙΑ

27.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Ή ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ

 28 .
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ

ΓΑΤΩΝ

29.

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Για
περισσυλλογή και διαχείριση λοιπών
απρόβλεπτων εκτάκτων/επειγόντων

περιστατικών  και εισαγγελικών
παραγγελιών)           

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
( ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%)

ΦΠΑ 24%, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%)

                                                                                                  
                                                                                                 ΘΗΒΑ          /           /2021

                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1
Περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων ή αδέσποτων γατών και μεταφορά προς τον ανάδοχο φορέα,
για  παροχή  των  προβλεπόμενων  υπηρεσιών.  Μετά  τον  απαραίτητο  χρόνο  παραμονής,
επανατοποθέτηση,  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  Θηβαίων,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
απαγορεύσεις της παραγρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.
Τιμή/ζώο:                      ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2
Ηλεκτρονική  σήμανση  αδέσποτου  σκύλου,  ή  αδέσποτης  γάτας,  με  την  τοποθέτηση  microchip,
καταγραφή, ενημέρωση φακέλου, με τήρηση καρτελών εισόδου/δελτίων περισυλλογής και πλήρης
ενημέρωση  της  Διαδικτυακής  Ηλεκτρονικής  Βάσης  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων.  
Τιμή/ζώο:                 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 3
 Γενική εξέταση αίματος και  κλινική εξέταση   των εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων και γατών.
Τιμή/ζώο:               ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 4
Αποπαρασιτωση  για εξωπαράσιτα, αδέσποτου σκύλου  Ηλικίας έως και 2 μηνών
με εφαρμογή spray φιπρολίνης και εντομοαπωθητικό 
Τιμή/ζώο:                ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 5
Αποπαρασίτωση  για  εξωπαράσιτα,  αδέσποτου  σκύλου  και  γάτας,  ηλικίας  μεγαλύτερης  των  2
μηνών, με εφαρμογή αμπούλας με αντιπαρασιτικό νέας γενιάς 
Τιμή/ζώο:                 ευρώ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 6
Αποπαρασίτωση για ενδοπαράσιτα, αδέσποτου σκύλου και γάτας  .
 Τιμή/ζώο:           ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 7
Αντιλυσσικός εμβολιασμός των εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων και γατών.
Τιμή/ζώο:             Ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 8
 Εμβολιασμός σκύλου- Πολλαπλό .
Τιμή/ζώο:             ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 9
Στείρωση θηλυκού σκύλου  με ωοθηκυστερεκτομή.
Τιμή/ζώο:              ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 10
Στείρωση αρσενικού σκύλου με ορχεκτομή.
Τιμή/ζώο:             ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 11
Στείρωση γάτας με ωοθηκυστερεκτομή και εκτομή κορυφής αριστερού αυτιού    .
Τιμή/ζώο:            ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 12
Στείρωση γάτου με ορχεκτομή και  εκτομή κορυφής αριστερού αυτιού    . 
Τιμή/ζώο:             ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 13
Ορολογική  Εξέταση  για  ανίχνευση  τίτλου  αντισωμάτων  κατά  της  Leishmania spp. των
εισερχόμενων αδέσποτων σκύλων

Τιμή/ζώο:              ευρώ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 14
 Παραμονή-διατροφή –νοσηλεία-περιποίηση . 

Τιμή/ζώο/ημέρα:            ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 15
Βιοχημικές  Εξετάσεις  (ανά  παράμετρο)  αδέσποτων  σκύλων  ή  γατών(  μετά  από  έγκριση  του
επιβλέποντα υπαλλήλου του Δήμου  και σε συνεννόηση με την πενταμελή επιτροπή)
Τιμή/παράμετρο:          ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 16
Παρακολούθηση  αδέσποτου  σκύλου,  ή  γάτας,  που  έχει  δαγκώσει  άνθρωπο  και  απαιτηθεί



παρακολούθηση για 15 ημέρες, ως λυσσύποπτο, ή παρακολούθηση σκύλου, ή γάτας ύποπτου για
εκδήλωση επιθετικότητας από κτηνίατρο του φορέα, μέχρι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού,
σύμφωνα με τη  ισχύουσα νομοθεσία. 

Τιμή/ζώο/ημέρα :                 ευρώ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 17
Ακτινογραφία αδέσποτων σκύλων και γατών.
Τιμή/ζώο:                ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 18
Υπέρηχος αδέσποτων ζώων σκύλων και γατών.

Τιμή/ζώο:             ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19
Ορθοπεδική - νευρολογική κλινική εξέταση και τοποθέτηση νάρθηκα σε αδέσποτα σκυλιά και γατιά.

Τιμή/ζώο: έως                  ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 20
Περιποίηση τραύματος (εξαρτάται από το βάθος και την έκταση του τραύματος) αδέσποτων ζώων.

Τιμή/ζώο: έως                 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 21
Πλύση και συρραφή τραύματος (εξαρτάται από το βάθος και την έκταση του τραύματος) αδέσποτων
ζώων.

Τιμή/ζώο: έως               ευρώ (περιλαμβάνονται τα έξοδα αναισθησίας)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 22
Οροθεραπεία (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες).

Τιμή/ζώο/ημέρα: έως                   ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 23
Θεραπεία δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων. Περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής.

Τιμή/ζώο/ημέρα: έως                ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 24
Θεραπεία λοιπών ιάσιμων νοσημάτων και παθολογικών περιστατικών για αδέσποτα ζώα.
Τιμή/ζώο: έως                    ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 25
Ειδικά  και  ορθοπεδικά χειρουργεία  (πχ.  καισαρική,  αποκατάσταση καταγμάτων του μέσου της
διάφυσης  της  μακρών  οστών,  απλά  οφθαλμιατρικά,  ουρόλιθοι,  γαστρεντερικά,  κλπ)  (  για
αδέσποτους σκύλους).



Τιμή/ζώο: έως                ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 26
Ειδικά και Ορθοπεδικά  χειρουργεία γάτας 
τιμή/ζώο  έως            ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 27
Υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση πτωμάτων αδέσποτων σκύλων και γατιών

Τιμή/ζώο:        ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 28
Ευθανασία αδέσποτου σκύλου ή γάτας, έπειτα από έγκριση από την Πενταμελή Επιτροπή ή την
Τριμελή Επιστημονική Επιτροπή.  

Τιμή/ζώο:                  ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 29
ΚΑΤ’  ΑΠΟΚΟΠΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (  Για   περισυλλογή  και  διαχείριση  απρόβλεπτων
εκτάκτων/επειγόντων περιστατικών και εισαγγελικών παραγγελιών)            
 

                                           ΘΗΒΑ    /    /2021
 

       
                                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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