
Σελίδα 1 από 37 
 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

CPV: 85200000-1 

(Κτηνιατρικές Υ̟ηρεσίες) 

 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        
 
                                                                   

 
 
                                               ΜΕΛΕΤΗ    92  /  2021 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 83.452,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

            

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1 Τεχνική Έκθεση 

2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

3 Τιμολόγιο Μελέτης 

4 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

6 Έντυπο Προσφοράς 

 
   ΙΟΥΝΙΟΣ   2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  92/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ » 

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             CPV : 85200000-1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                           ΠΡΟΫΠ:  83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       ΚΑ: 35.6142.06 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην περίθαλψη αδέσποτων ζώων που βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου, για τις αναγκαίες  εργασίες 

στείρωσης, περίθαλψης και νοσηλείας τους, σύμφωνα με τους Ν.3170/03, το Ν.4039/2012 

(ΦΕΚ 15/2-2-12 τ. Α΄) και το Ν.4235/2014.  

 Ο Δήμος έχει συνάψει την υπ. αρ. πρωτ. 15687/19-05-21 σύμβαση σχετικά με το εν 

λόγω αντικείμενο, η οποία έχει διάρκεια ισχύος 8 μήνες. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί ήδη 

πάρα πολλά περιστατικά τραυματισμένων αδέσποτων ζώων στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

σύμβασης και από τα στοιχεία που συλλέγει η υπηρεσία διαφαίνεται ότι ενδέχεται να 

εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενό της νωρίτερα από το προκαθορισμένο.  

Ως εκ τούτου και επειδή: 

Α) ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να φροντίζει  για την περίθαλψη και την 

περισυλλογή των αδέσποτων ζώων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,  

Β) ο Δήμος δεν  διαθέτει ούτε κτηνίατρο ούτε κτηνιατρικό ιατρείο,  

η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να συναφθεί νέα σύμβαση περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων και να ανατεθούν οι κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες σε ανάδοχο που 

θα διαθέτει κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή. Η νέα σύμβαση θα 

ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης ή την ολοκλήρωση του 

οικονομικού της αντικειμένου , ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά διακοπή στο πρόγραμμα 

περίθαλψης, στείρωσης, κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας ζώων του Δήμου.  

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (cpv) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με cpv υπό 

τον αριθμητικό κωδικό 85200000-1 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες».  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης για την υπηρεσία περίθαλψης αδέσποτων 

ζώων ανέρχεται στο ποσό 83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) και κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022 

ως εξής: 

- Ποσό 14.012,00€ θα βαρύνει και δεσμεύσει τον K.A. 35.6142.06 του 

Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2021 

- Ποσό 69.440,00€ θα βαρύνει και δεσμεύσει τον αντίστοιχο Κ.Α. στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 
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 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη Διαδικασία Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας εργασιών είναι αδύνατος, επειδή 

αφορά εργασίες περίθαλψης ζώων συντροφιάς μετά από ατύχημα ή ασθένεια, καθώς και 

στειρώσεις νέων μη καταγεγραμμένων αδέσποτων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να 

υπολογιστεί εκ των προτέρων. Ανάλογα με τα περιστατικά υπάρχουν εργασίες που πιθανά 

δεν θα εκτελεστούν αν δεν παραστεί ανάγκη. 

 

Η σύμβαση θα υπογραφεί με τη λήξη της τρέχουσας ή την ολοκλήρωση του οικονομικού της 

αντικειμένου και θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.  
 

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        18  . 06 .  21                                                              

                                                                                                                            ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  92 / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ » 
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             CPV : 85200000-1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                ΠΡΟΫΠ:  83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       ΚΑ: 35.6142.06 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το Πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Χαλανδρίου γενικώς έχει ως εξής:  

- Περισυλλογή και μεταφορά στο χώρο εφαρμογής των ιατρικών πράξεων.  

- Καταγραφή και σήμανση των ζώων. 

- Κτηνιατρικές πράξεις – νοσηλεία – αποθεραπεία. 

- Υιοθεσία ή επιστροφή στο χώρο εύρεσης. 

 Όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι πριν από την υιοθεσία ή από την επανένταξή τους, θα έχουν 

καταγραφεί και σημανθεί ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία του κάθε ζώου που στειρώνεται ή 

περιθάλπτεται και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αναλυτικά (με τις αντίστοιχες αποδεικτικές 

εργασίες π.χ. εξετάσεις, αυτοκόλλητα εμβολίων κ.τ.λ.), θα συμπληρώνονται (και θα 

επισυνάπτονται) από τον ανάδοχο στο έγγραφο νοσηλείας του ζώου και θα παραδίδονται 

και σε ηλεκτρονικό αρχείο (ή θα στέλνονται στην Υπηρεσία κατά την ημερομηνία εξόδου 

του ζώου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

Αναλυτικά, στο κάθε έγγραφο νοσηλείας του ζώου θα περιλαμβάνεται:   

 - η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου,  

- το φύλο, 

 - η φυλή,  

- το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο),  

- ο αριθμός σήμανσης,  

- η ημερομηνία περισυλλογής,  

- η τοποθεσία περισυλλογής ,  

- η ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών,  

- ημερομηνία στείρωσης (ή εργασιών περίθαλψης) 

- όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση (ή τις εργασίες περίθαλψης)  

- προορισμός του ζώου (με αιτιολογημένο το λόγο παραμονής του ζώου για 

παρακολούθηση ή την επανένταξη αυτού με βεβαίωση του κτηνιάτρου για την κατάσταση 

της υγείας του), 

- η ημερομηνία επανένταξης του ζώου, 

- ο τόπος επανένταξης αυτού.   

- η ημερομηνία τυχόν ευθανασίας του ζώου. 

Για το όνομα του  σκύλου θα ενημερώνει τον ανάδοχο ο Δήμος Χαλανδρίου ή ο Σύλλογος  

Φίλων των Ζώων με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. 
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Πλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί 1) Βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων 

ζώων, 2) Βιβλίο νοσηλείας ασθενών ζώων  και 3) ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή xls σύμφωνα 

με ό,τι ορίζεται στην ΚΥΑ για χρηματοδότηση των Δήμων, 

τα οποία θα ενημερώνονται κατά την είσοδο και την έξοδο του ζώου. Στοιχεία των 

ανωτέρω, δύναται να δοθούν στην υπηρεσία, όποτε ζητηθούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.   

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία οι αδέσποτοι σκύλοι θα καταγράφονται, μαζί με τις 

προσφερθείσες  κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις  ηλεκτρονικές καρτέλες του Δήμου.   

Τα βιβλιάρια εμβολιασμού και οι μεταλλικές κονκάρδες  αντιλυσσικού εμβολίου θα 

παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Δήμο, (αφού ενημερωθεί και ο Σύλλογος Φίλοι των 

Ζώων, ο οποίος επίσης φροντίζει για την τήρηση του Μητρώου του κάθε ζώου και 

συνεργαζόμενος με τον υπεύθυνο για το πρόγραμμα του Δήμου φροντίζει για τον 

προγραμματισμό των επαναληπτικών εμβολιασμών). 

Γενικά οι  εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, θα γίνονται  με 

την ακόλουθη διαδικασία: 

Α)  Ενημέρωση από δημότες και αξιολόγηση των περιπτώσεων από την υπηρεσία . 

Β)  Ειδοποίηση  του συμβαλλόμενου φορέα από την υπηρεσία ή από την εκάστοτε πρόεδρο 

του Φιλοζωικού σωματείου πάντα όμως μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας. 

Γ)  Περισυλλογή και μεταφορά, καθώς και γνωμάτευση ανά περιστατικό. Ενημέρωση της 

υπηρεσίας από το συμβαλλόμενο φορέα (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), είτε κατά την 

ημέρα της εισόδου του ζώου για κλινική εξέταση ή για νοσηλεία. 

Δ)  Έγκριση των κτηνιατρικών εργασιών από την υπηρεσία και ακολούθως η εκτέλεση 

αυτών. 

Ε)  Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση της υπηρεσίας και επαναφορά 

του εκάστοτε περιστατικού με πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής.  

 

Συγκεκριμένα, η εργασία περίθαλψης, στείρωσης και φύλαξης των αδέσποτων ζώων 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 
1)   ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και κατόπιν 

προγραμματισμού σε περίπτωση που αφορά το πρόγραμμα στείρωσης. Σε έκτακτα 

περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ωρών , ώστε να είναι 

δυνατή η παροχή περίθαλψης στο αδέσποτο, οποιαδήποτε στιγμή. Η μεταφορά θα γίνεται 

από έμπειρο προσωπικό και με όλους τους κανόνες που επιβάλλονται.  

Περιλαμβάνεται η μεταφορά των ζώων στο χώρο παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η 

επαναφορά τους στο χώρο από τον οποίον παρελήφθησαν. 

 

(I)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
2) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ 
      2α) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές αιματολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου 

ζώου  (γάτας ή σκύλου). 
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      2β) ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Σκύλος : Έλεγχος για Leismania (kala-azar)   

 

3)     ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ 

Στείρωση(Ωοθηκυστερεκτομή) θηλυκών σκύλων με χρήση αναπνευστικής αναισθησίας, 

σήμανση με τοποθέτηση μικροτσίπ, τριήμερη  νοσηλεία μετεγχειρητικά, εμβολιασμός 

πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3170/03 άρθρο 7. Τα ράμματα πρέπει να είναι απορροφήσιμα.  

 

4)   ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ  

Ευνουχισμός (Ορχεκτομή) αρσενικού σκύλου με χρήση αναπνευστικής αναισθησίας, 

σήμανση με τοποθέτηση μικροτσίπ, τριήμερη  νοσηλεία  μετεγχειρητικά, εμβολιασμός 

πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3170/03 άρθρο 7 .Τα ράμματα πρέπει  να είναι απορροφήσιμα. 

 

5)   ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΕΣ  ΓΑΤΕΣ 
 Στείρωση θηλυκών γατών (Ωοθηκυστερεκτομή) με χρήση αναπνευστικής αναισθησίας, 

σήμανση, τριήμερη νοσηλεία μετεγχειρητικά, εμβολιασμός πλήρης και 

επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3170/03 άρθρο 

7. Τα ράμματα πρέπει να είναι απορροφήσιμα, και να χορηγείται αντιβίωση 

μακροχρόνιας δράσης. 

 

6 )  ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ 
Ευνουχισμός αρσενικών γάτων(Ορχεκτομή) με χρήση αναπνευστικής αναισθησίας, 

σήμανση, τριήμερη νοσηλεία μετεγχειρητικά, εμβολιασμός πλήρης και επανατοποθέτηση 

στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3170/03 άρθρο 7. Τα ράμματα 

πρέπει να είναι απορροφήσιμα. 

 
7)  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

       Αφορά προμήθεια  και  τοποθέτηση μικροτσίπ συμβατό με τη νέα νομοθεσία. Η 

τοποθέτηση θα  γίνεται  από τον κτηνίατρο (ανεξάρτητα από την κτηνιατρική πράξη που 

θα ακολουθήσει), ενώ η καταγραφή θα γίνεται στο Δήμο Χαλανδρίου. 

 

8)   ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ 
       Αφορά την χορήγηση και  την εφαρμογή κατάλληλης αμπούλας (spot on), για πρόληψη 

και καταπολέμηση εξωπαρασίτων (κρότωνες, ψύλλοι ,κουνούπια, σκνίπες), ανάλογα με 

το βάρος του ζώου  καθώς επίσης και  την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για 

ενδοπαράσιτα. 

 
9)   ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του σκύλου ή της γάτας, τον εμβολιασμό (ενέσιμη 

χορήγηση πενταπλού και λύσσας, ή εξαπλού εμβολίου για σκύλους και πολλαπλού 

εμβολίου για γάτες). Ανάλογα με την ηλικία μπορεί να προτιμηθεί ο απλός εμβολιασμός 

για λύσσα συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής για ενδοπαράσιτα. Επίσης 
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περιλαμβάνεται η συμπλήρωση βιβλιαρίου υγείας και η τοποθέτηση στο ζώο ή 

παράδοση στο Δήμο των μεταλλικών κονκάρδων αντιλυσσικού.  

 
(II)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

 
10)   ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Περιλαμβάνει διατροφή, φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση όσο 

απαιτείται και έως ότου αποθεραπευτεί το ζώο (γάτα ή σκύλος). 

 10α) Απλή 

 10β) Εντατική 

 

11)    ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

 
12)    ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ  

 12α) ΟΥΡΩΝ 

 12β)ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ 

 12γ) ΥΛΙΚΟ-ΕΚΚΡΙΜΑ  

 
13)    ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: 

 Σκύλου: Έλεγχος για  Ε .canis 

                Έλεγχος για Leptospira 

                Έλεγχος για Dirofilaria immitis 

       Γάτας:   Έλεγχος για  FeLV – FIV – FIP 

                     Έλεγχος για Bartonella henselae 

       Σ, Γ :      Toxoplasma gondii 

 

14)    ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 
 
15)   ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

15α) ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ 

15β) PARVOVIRUS 

 
16)   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

16α) Εκκρίματα- Επιχρίσματα 

16β) Αποτυπώματα ιστών  

16γ) Υλικά Παρακέντησης 

 

17)   ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
18)  ΑΠΛΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Παυσίπονη, Αντιφλεγμονώδης κλπ) 
        Συμπεριλαμβάνεται η τιμή επίσκεψης – ελέγχου από τον κτηνίατρο 

 

19Α)  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
          Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία. 

Περιλαμβάνει και   αφαίρεση εξωτερικού νεοπλάσματος 
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19Β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
          Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία. 

Περιλαμβάνει και  αφαίρεση εξωτερικού νεοπλάσματος. 

 

20)  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
    20α) Αποτρύγωση – Στίλβωση 

    20β) Εξαγωγή δοντιού γάτας 

    20γ) Εξαγωγή δοντιού σκύλου 

    20δ) Διάσπαση γενειακής σύμφυσης 

 

21)  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
   21α) Εξόρυξη οφθαλμού 

   21β)  Προβολή του αδένα του τρίτου βλεφάρου 

 

22)  ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 
  22α) ΣΚΥΛΟΣ 

  22β) ΓΑΤΑ 

 

23α)  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ 
          Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών. 

 

23β)  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ 
           Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών. 

 

24) ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ  
 Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία, θωρακοστομία, αγωγή 

24α) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

24β)  ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
 
25)   ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ και ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
           Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών. 

25α) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

25β) ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

  

26α)  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

          Με Νάρθηκα 
          Με Πλάκα 
          Με ήλους  
 
26β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
          Με Νάρθηκα 
          Με Πλάκα 
          Με ήλους  
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27)  ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  

Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών 

27α) ΣΚΥΛΟΥ 

27β) ΓΑΤΑΣ 

 

28)  ΕΚΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών 

 

29)  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Συμπεριλαμβάνει παροχή ολικού αίματος, έλεγχο ομάδας αίματος, επαναληπτική 

εξέταση αίματος και νοσηλεία 3 ημερών 

    

30α)  ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (ΚΑΛ ΑΖΑΡ) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
          Αφορά φαρμακοθεραπεία λεϊσμανίασης  για σκύλους με βάρος μέχρι 10 κιλά. 

(Milteforan) 

 

30β)  ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (ΚΑΛ ΑΖΑΡ) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
             Αφορά φαρμακοθεραπεία λεϊσμανίασης για σκύλους με βάρος μεγαλύτερο από 10 

κιλά (Milteforan) 

 

31)   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 
 
32)   ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ  ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ  ΖΩΟΥ  
        Διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

 

33)   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
         Τα ζώα τα οποία θεωρούνται ύποπτα, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο 

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

εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσύποπτα. Σε περίπτωση θανάτου ζώου ή εάν αυτό 

κριθεί λυσσύποπτο ζώο, ο εγκέφαλος του ζώου αποστέλλεται στο ΚΙΛΠΑΝ για 

εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας ενώ σε  κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη διαχείριση του πτώματος. (καύση κλπ). 

 

34)  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
        34α)  Απλή 

        34β)  Με βάριο 

 
35)  ΥΠΕΡΗΧΟΣ 
 
36α)  ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ 
 
36β) ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΩ ΑΛΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 

Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 5 ημερών 
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36γ)  ΩΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ξ.ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
37)  ΠΕΡΙΝΕΙΚΗ ΚΗΛΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών. 

  
38α)  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΚΟΥ ΓΑΤΑΣ-ΟΥΡΟΛΙΘΙΑΣΗ (Σ,Γ) 

Συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια αποκατάστασης της διαβατότητας της ουροφόρας 

οδού με τη βοήθεια ουροκαθετήρα, τη διενέργεια πλύσεων στην  ουροδόχο κύστη, 

τη λήψη υλικού για γενική και καλλιέργεια  ούρου και τη νοσηλεία 3 ημερών.  

 

38β)  ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ  

Περιλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών και τοποθέτηση ουροκαθετήρα. 

 

 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        18  . 06 .  21                                                              

                                                                                                                            ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  92 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ» 
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             CPV : 85200000-1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                           ΠΡΟΫΠ:  83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       ΚΑ: 35.6142.06  

 
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και κατόπιν 

προγραμματισμού σε περίπτωση που αφορά το πρόγραμμα στείρωσης. Σε έκτακτα 

περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ωρών , ώστε να είναι 

δυνατή η παροχή περίθαλψης στο αδέσποτο, οποιαδήποτε στιγμή. Η μεταφορά θα γίνεται 

από έμπειρο προσωπικό και με όλους τους κανόνες που επιβάλλονται.  

Περιλαμβάνεται η μεταφορά των ζώων στο χώρο παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η 

επαναφορά τους στο χώρο από τον οποίον παρελήφθησαν.  

Τιμή εφαρμογής: 11,00 €/ζώο 

Ολογράφως: έντεκα  ευρώ 

Αριθμητικά: 11,00 € 
 
(I)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
2α) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές αιματολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου 

ζώου (γάτας ή σκύλου). 

Τιμή εφαρμογής: 4,00 €/ζώο 

Ολογράφως: τέσσερα  ευρώ  
Αριθμητικά: 4,00 €   

 

2β) ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Σκύλος : Έλεγχος για Leismania (kala-azar)  

Τιμή εφαρμογής: 11,00 € 

Ολογράφως: έντεκα  ευρώ   
Αριθμητικά: 11,00 €   
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ 

 Στείρωση θηλυκών σκύλων, σήμανση  με τοποθέτηση μικροτσίπ, τριήμερη  νοσηλεία 

μετεγχειρητικά, εμβολιασμός πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3170/03 άρθρο 7. Τα ράμματα πρέπει να είναι απορροφήσιμα. 

Τιμή εφαρμογής: 85,00 €/ζώο 

Ολογράφως: ογδόντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικά: 85,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ  

Ευνουχισμός αρσενικού σκύλου, σήμανση με τοποθέτηση μικροτσιπ, τριήμερη  νοσηλεία 

μετεγχειρητικά, εμβολιασμός πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3170/03 άρθρο 7 .Τα ράμματα πρέπει  να είναι απορροφήσιμα. 

Τιμή εφαρμογής: 75,00 €/ζώο 

Ολογράφως: εβδομήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικά: 75,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΕΣ  ΓΑΤΕΣ 

Στείρωση θηλυκών γατών, σήμανση, τριήμερη νοσηλεία μετεγχειρητικά, εμβολιασμός 

πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3170/03 άρθρο 7. Τα ράμματα πρέπει να είναι απορροφήσιμα και να χορηγείται 

αντιβίωση μακροχρόνιας δράσης (ανά περίπτωση) η οποία περιλαμβάνεται στη τιμή. 

Τιμή εφαρμογής: 55,00 €/ζώο 

Ολογράφως: πενήντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικά: 55,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ 
Ευνουχισμός αρσενικών γάτων, σήμανση, τριήμερη νοσηλεία μετεγχειρητικά, εμβολιασμός  

πλήρης και επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3170/03 άρθρο 7. Τα ράμματα πρέπει να είναι απορροφήσιμα. 

Τιμή εφαρμογής: 36,00 €/ζώο 

Ολογράφως: τριάντα έξι ευρώ 
Αριθμητικά: 36,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Αφορά προμήθεια  και  τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία. Η 

τοποθέτηση θα γίνεται  από τον κτηνίατρο (ανεξάρτητα από την κτηνιατρική πράξη που θα 

ακολουθήσει), ενώ η καταγραφή θα γίνεται στο Δήμο Χαλανδρίου. 

Τιμή εφαρμογής: 16,00 €/ζώο 
Ολογράφως: δεκαέξι  ευρώ  
Αριθμητικά: 16,00 €   
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  
Αφορά την εφαρμογή κατάλληλης αμπούλας (spot on) για πρόληψη και καταπολέμηση 

εξωπαρασίτων (κρότωνες, ψύλλοι, κουνούπια, σκνίπες), ανάλογα με το βάρος του ζώου  

καθώς επίσης και  την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για ενδοπαράσιτα. 

8α) Τιμή εφαρμογής: 7,00 €/ζώο -εξωπαράσιτα 
Ολογράφως: επτά  ευρώ  
Αριθμητικά: 7,00 €   
8β) Τιμή εφαρμογής: 2,50 €/ανά 10 κιλά βάρους -ενδοπαράσιτα 
Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά /ανά 10 κιλά βάρους  

Αριθμητικά: 2,50 € /ανά 10 κιλά βάρους   

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Περιλαμβάνει τον εμβολιασμό του σκύλου ή της γάτας, (ενέσιμη χορήγηση 6 απλού 

εμβολίου για σκύλους και πολλαπλού εμβολίου για γάτες) Ανάλογα με την ηλικία μπορεί να 

προτιμηθεί ο απλός εμβολιασμός για λύσσα . Επίσης περιλαμβάνεται η συμπλήρωση 

βιβλιαρίου υγείας και η τοποθέτηση στο ζώο ή παράδοση στο Δήμο των μεταλλικών 

κονκάρδων αντιλυσσικού.  

9α) Τιμή εφαρμογής: 16,00 €/ζώο - πλήρης 

       Ολογράφως: δεκαέξι  ευρώ  
       Αριθμητικά: 16,00 €   
9β)  Τιμή εφαρμογής απλού εμβολίου για λύσσα : 8,00 €/ζώο 

        Ολογράφως: οκτώ ευρώ  
        Αριθμητικά: 8,00 €   

 
(ΙΙ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
Περιλαμβάνει διατροφή, φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση όσο απαιτείται 

και έως ότου αποθεραπευτεί το ζώο (γάτα ή σκύλος). 

 10α) Απλή  
Τιμή εφαρμογής: 7,00 €/ζώο    

Ολογράφως: επτά  ευρώ  

Αριθμητικά: 7,00 €   

10β) Εντατική 
Τιμή εφαρμογής: 12,00 €/ζώο    

Ολογράφως: δώδεκα  ευρώ  
Αριθμητικά: 12,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ  
Τιμή εφαρμογής:  6,00  €/ζώο    
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Ολογράφως: έξι  ευρώ  

Αριθμητικά: 6,00  €   
 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ 
12α) ΟΥΡΩΝ 

Τιμή εφαρμογής: 17,00   €/ζώο    

Ολογράφως: δεκαεφτά    ευρώ  

Αριθμητικά:  17,00  €   
12β) ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ 

Τιμή εφαρμογής:  11,00 € / ζώο 

Ολογράφως : έντεκα ευρώ  

Αριθμητικά : 11,00 € 
12γ) ΥΛΙΚΟ – ΕΚΚΡΙΜΑ  

 Τιμή εφαρμογής: 17,00   €/ζώο    

Ολογράφως: δεκαεφτά    ευρώ  

Αριθμητικά : 17,00  €   
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

13α) - Σκύλος : Έλεγχος για  Ε .canis             
Τιμή εφαρμογής: 13,00 € 

Ολογράφως: δεκατρία  ευρώ  

Αριθμητικά: 13,00 €   
13β) - Σκύλος : Έλεγχος για Leptospira 
Τιμή εφαρμογής: 19,00 € 

Ολογράφως: δεκαεννιά  ευρώ  

Αριθμητικά: 19,00 €   
13γ) - Σκύλος : Έλεγχος για Dirofilaria 

Τιμή εφαρμογής: 10,00 € 

Ολογράφως: δέκα  ευρώ  

Αριθμητικά: 10,00 €   
13δ) - Γάτα: Έλεγχος για  FeLV – FIV – FIP 

Τιμή εφαρμογής: 28,00 €/ζώο                    

Ολογράφως: είκοσι οχτώ  ευρώ           

Αριθμητικά: 28,00 €   
13ε) -Γάτα : ‘Έλεγχος για Bacrtonella Henselae 

Τιμή εφαρμογής: 18,00 €/ζώο                    

Ολογράφως: δέκα οχτώ  ευρώ           

Αριθμητικά : 18,00 € 
13ζ) -Γ,Σ : Έλεγχος για Toxoplasma gondii 
Τιμή εφαρμογής: 16,00 €/ζώο                    

Ολογράφως: δέκα έξι  ευρώ           

Αριθμητικά : 16,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Τιμή εφαρμογής: 3,20 €/ζώο 

Ολογράφως: τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικά: 3,20 €   
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

15α) ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ 

Τιμή εφαρμογής: 3,20 €/ζώο 

Ολογράφως: τρία ευρώ και είκοσι λεπτά   

Αριθμητικά: 3,20 €   
15β) PARVOVIRUS 

Τιμή εφαρμογής: 9,50 €/ζώο 

Ολογράφως: εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 9,50 €   
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 16α) Εκκρίματα- Επιχρίσματα 
Τιμή εφαρμογής: 10,00 €/αντικειμενοφόρο πλάκα 

Ολογράφως: δέκα ευρώ  

Αριθμητικά: 10,00 €   
 16β) Αποτυπώματα ιστών  

Τιμή εφαρμογής: 10,00 €/ αντικειμενοφόρο πλάκα 

Ολογράφως: δέκα ευρώ   

Αριθμητικά: 10,00 €   
16γ) Υλικά Παρακέντησης 

Τιμή εφαρμογής: 10,50 €/ζώο 
Ολογράφως: δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά   
Αριθμητικά: 10,50 €   

 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Τιμή εφαρμογής: 30,00 €/ ιστοτεμάχιο 

Ολογράφως: τριάντα ευρώ  

Αριθμητικά: 30,00€   
 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΑΠΛΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Παυσίπονη, Αντιφλεγμονώδης κλπ) 
Συμπεριλαμβάνεται η τιμή επίσκεψης – ελέγχου από τον κτηνίατρο 

Τιμή εφαρμογής: 12,00 €/ζώο                   

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ  

Αριθμητικά: 12,00 €   
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ΑΡΘΡΟ 19 
19Α) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία. Περιλαμβάνει και 

αφαίρεση εξωτερικού νεοπλάσματος.   

Τιμή εφαρμογής: 50,00 €/ζώο 
Ολογράφως: πενήντα  ευρώ  
Αριθμητικά: 50,00 €   

 
19Β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία. Περιλαμβάνει και 

αφαίρεση εξωτερικού νεοπλάσματος. 

Τιμή εφαρμογής: 35,00 €/ζώο 

Ολογράφως: τριάντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικά: 35,00 €   
 
ΑΡΘΡΟ 20 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

20α) Αποτρύγωση – Στίλβωση 
Καθαρισμός δοντιών με εισπνευστική αναισθησία 

Τιμή εφαρμογής: 40,00 €/ζώο 
Ολογράφως: σαράντα  ευρώ  
Αριθμητικά: 40,00 €   
20β) Εξαγωγή δοντιού γάτας 
Τιμή εφαρμογής: 2,50 €/ εξαγωγή 
Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
Αριθμητικά: 2,50 €   
20γ) Εξαγωγή δοντιού σκύλου 

Τιμή εφαρμογής: 5,00 €/ εξαγωγή 

Ολογράφως: πέντε ευρώ 
Αριθμητικά: 5,00 €   
20δ) Διάσπαση γενειακής σύμφυσης 

Περιλαμβάνει ανάταξη της διάσπασης με μεταλλικό ράμμα, με το ζώο σε 

εισπνευστική αναισθησία και καθαρισμό των δοντιών της περιοχής. 

Τιμή εφαρμογής: 75,00 €/ ζώο 
Ολογράφως: εβδομήντα  πέντε ευρώ 
Αριθμητικά: 75,00 €   

 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

21α) Εξόρυξη οφθαλμού 
Επέμβαση με εισπνευστική αναισθησία ή ενέσιμη.  

Περιλαμβάνεται νοσηλεία 3 ημερών 

Τιμή εφαρμογής: 108,00 €/ ζώο 

Ολογράφως: εκατόν οκτώ ευρώ 



Σελίδα 17 από 37 
 

Αριθμητικά: 108,00 €   
21β) Προβολή του αδένα του τρίτου βλεφάρου 
Τιμή εφαρμογής: 125,00 €/ ζώο 
Ολογράφως: εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 

Αριθμητικά: 125,00 €   
 
ΑΡΘΡΟ 22 
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 
Επέμβαση που πραγματοποιείται με εισπνευστική αναισθησία. 

Περιλαμβάνει διεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησία, νοσηλεία 3 ημερών και 

ακτινογραφία θώρακος για έλεγχο μεταστάσεων. 

22α) ΣΚΥΛΟΣ 

Τιμή εφαρμογής: 180,00 €/ στοίχος 
Ολογράφως: εκατόν ογδόντα ευρώ 
Αριθμητικά: 180,00 €   
22β) ΓΑΤΑ 
Τιμή εφαρμογής: 160,00 €/ ζώο 
Ολογράφως: εκατόν εξήντα ευρώ 

Αριθμητικά: 160,00 €   
 

ΑΡΘΡΟ 23 
23α) ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ  (πχ. Μήτρα, Ουροδόχος  κύστη) 
Συμπεριλαμβάνεται νοσηλεία 4 ημερών. 

Τιμή εφαρμογής: 170,00 €/ζώο 
Ολογράφως: εκατόν εβδομήντα  ευρώ  
Αριθμητικά: 170,00 €   

 
23β) ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ  (πχ. Μήτρα, Ουροδόχος  κύστη) 
Συμπεριλαμβάνεται νοσηλεία 4 ημερών. 

Τιμή εφαρμογής: 120,00 €/ζώο 
Ολογράφως: εκατόν είκοσι  ευρώ  
Αριθμητικά: 120,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 24 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ (Νοσηλεία, θωρακοστομία, αγωγή) 

24α) ΣΚΥΛΟΣ 
Τιμή εφαρμογής : 370,00 €/ζώο 

Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα ευρώ 
Αριθμητικά : 370,00 € 
24β) ΓΑΤΑ 
Τιμή εφαρμογής : 300,00 €/ζώο 
Ολογράφως : τριακόσια ευρώ 

Αριθμητικά : 300,00 ευρώ 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
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ΛΟΙΠΕΣ  ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
Συμπεριλαμβάνεται νοσηλεία 4 ημερών( εντατική και απλή). 

Σε παθολογικές καταστάσεις του θώρακα (πυοθώρακα/ πνευμοθώρακα) περιλαμβάνεται η 

τοποθέτηση θωρακοστομίας και η φαρμακευτική αγωγή του ζώου. 

25α) Για σκύλους 
Τιμή εφαρμογής: 200,00  €/ζώο    
Ολογράφως: διακόσια ευρώ  
Αριθμητικά: 200,00 €   
25β) Για γάτες 
Τιμή εφαρμογής: 180,00  €/ζώο    
Ολογράφως: εκατόν ογδόντα  ευρώ  
Αριθμητικά: 180,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 26 
26α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

Με Νάρθηκα 
Τιμή εφαρμογής: 70,00 €/ζώο 
Ολογράφως:  εβδομήντα ευρώ  
Αριθμητικά: 70,00 €   
Με Πλάκα  

Τιμή εφαρμογής: 180,00 €/ζώο 
Ολογράφως:  εκατόν ογδόντα ευρώ  

Αριθμητικά: 180,00 €   
Με ήλους 
Τιμή εφαρμογής: 150,00 €/ζώο 

Ολογράφως:  εκατόν πενήντα ευρώ  

Αριθμητικά: 150,00 €   
 
26β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

Με Νάρθηκα 
Τιμή εφαρμογής: 40,00 €/ζώο 
Ολογράφως:  σαράντα   ευρώ  
Αριθμητικά: 40,00 €   
Με Πλάκα  
Τιμή εφαρμογής: 160,00 €/ζώο 

Ολογράφως:  εκατόν εξήντα ευρώ  

Αριθμητικά: 160,00 €   

Με ήλους 
Τιμή εφαρμογής: 110,00 €/ζώο 

Ολογράφως:  εκατόν δέκα ευρώ  
Αριθμητικά: 110,00 € 

   
ΑΡΘΡΟ 27 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  
Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 4 ημερών. 
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27α) ΣΚΥΛΟΥ 
Τιμή εφαρμογής : 180,00 €/ζώο 
Ολογράφως : εκατόν ογδόντα ευρώ 

Αριθμητικά :180,00 € 

27β) ΓΑΤΑΣ 
Τιμή εφαρμογής: 160,00 €/ζώο 

Ολογράφως: εκατόν εξήντα  ευρώ 
Αριθμητικά : 160,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 28 
ΕΚΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
Συμπεριλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών. 

Τιμή εφαρμογής : 155,00 € 
Ολογράφως : εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικά : 155,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 29 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Συμπεριλαμβάνει παροχή ολικού αίματος, έλεγχο ομάδας αίματος, επαναληπτική εξέταση 

αίματος και νοσηλεία 2  ημερών. 

Τιμή εφαρμογής : 155,00 € 
Ολογράφως : εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικά : 155,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 30 
30α)  ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (ΚΑΛ ΑΖΑΡ) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
Αφορά φαρμακοθεραπεία λεϊσμανίασης  για σκύλους με βάρος μέχρι 10 κιλά. 

Τιμή εφαρμογής: 100,00 €/ζώο 
Ολογράφως: εκατό ευρώ  

Αριθμητικά: 100,00 €   
 
30β) ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (ΚΑΛ ΑΖΑΡ) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
Αφορά φαρμακοθεραπεία λεϊσμανίασης για σκύλους με βάρος μεγαλύτερο από 10 κιλά 

Τιμή εφαρμογής: 165,00 €/ζώο 
Ολογράφως: εκατόν εξήντα πέντε ευρώ  
Αριθμητικά: 165,00 €   

 

ΑΡΘΡΟ 31 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ. 

31α) Σκύλος 
Τιμή εφαρμογής: 70,00 €/ζώο 
Ολογράφως: εβδομήντα  ευρώ  
Αριθμητικά: 70,00 €   
31β) Γάτα  
Τιμή εφαρμογής: 50,00 €/ζώο 
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Ολογράφως:  πενήντα ευρώ  
Αριθμητικά: 50,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 32 

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ  ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ  ΖΩΟΥ  
Διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

Τιμή εφαρμογής: 15,00 €/ζώο 
Ολογράφως: δεκαπέντε  ευρώ  
Αριθμητικά: 15,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 33 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ   

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο 

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

εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσύποπτα. Σε περίπτωση θανάτου ζώου ή εάν αυτό 

κριθεί λυσσύποπτο ζώο, ο εγκέφαλος του ζώου αποστέλλεται στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή 

εξακρίβωση της ασθένειας, ενώ ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείριση του πτώματος 

(καύση κλπ). 

Τιμή εφαρμογής: 95,00 €/ζώο    
Ολογράφως: ενενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικά: 95,00 €   
 
ΑΡΘΡΟ 34 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΛΗ       

34α) Ακτινογραφία  απλή 

Τιμή εφαρμογής: 12,00 €/ζώο 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ  
Αριθμητικά: 12,00 €   
34β) Ακτινογραφία με βάριο 

Τιμή εφαρμογής: 21,00 €/ζώο 
Ολογράφως: είκοσι ένα ευρώ  
Αριθμητικά: 21,00 €   

 
ΑΡΘΡΟ 35 
ΥΠΕΡΗΧΟΣ 

Τιμή εφαρμογής: 28,00 €/ζώο    

Ολογράφως:  είκοσι οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά: 28,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 36 
36α) ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ 
Χειρουργείο πτερυγίου ωτός. 

Τιμή εφαρμογής: 68,00 €/ζώο 

Ολογράφως: εξήντα οχτώ ευρώ 

Αριθμητικά: 68,00 € 
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36β) ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 
Περιλαμβάνει νοσηλεία 5 ημερών, φαρμακευτική και αναλγητική αγωγή ζώου 

Τιμή Εφαρμογής : 380,00 €/ζώο 

Ολογράφως : τριακόσια ογδόντα ευρώ 

Αριθμητικά : 380,00 € 

36γ) ΩΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ξ. ΣΩΜΑΤΟΣ (αυτί, μεσοδακτ, μάτι) 
Τιμή εφαρμογής : 22,00 € 

Ολογράφως : είκοσι δύο ευρώ 

Αριθμητικά : 22,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 37 
ΠΕΡΙΝΕΙΚΗ ΚΗΛΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Περιλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών 

Τιμή εφαρμογής : 350,00 € 
Ολογράφως : τριακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά : 350,00 € 

 
ΑΡΘΡ0 38 
38α) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΤΑΣ/ ΟΥΡΟΛΙΘΙΑΣΗ (σ,γ) 
Περiλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών και τοποθέτηση ουροκαθετήρα, πλύσεις κύστης, 

φαρμακευτική αγωγή, γενική ούρων και καλλιέργεια 

Τιμη Εφαρμογής : 60,00 € 

Ολογράφως : εξήντα ευρώ 

Αριθμητικά : 60,00  € 
38β) ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ  
Περιλαμβάνει νοσηλεία 3 ημερών και τοποθέτηση ουροκαθετήρα 

Σκύλος : Τιμή εφαρμογής : 370,00 € 
                 Ολογράφως : τριακόσια εβδομήντα ευρώ 
                Αριθμητικά : 370,00 € 

Γάτα :   Τιμή εφαρμογής : 300,00 € 
              Ολογράφως : τριακόσια ευρώ 
              Αριθμητικά : 300,00 € 

 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        18  . 06 .  21                                                              

                                                                                                                            ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   92 / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ » 
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             CPV : 85200000-1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                          ΠΡΟΫΠ:  83.452,00€   (με ΦΠΑ 24%) 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       ΚΑ: 35.6142.06 
 

     
   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο μελέτης 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάσει των οποίων και σε 

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για 

την παραλαβή και μεταφορά, τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την 

ηλεκτρονική σήμανση, την παρακολούθηση, την παραμονή και εν γένει την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων σκύλων που βρίσκονται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου. Η εργασία  στείρωσης και νοσηλείας  των 

αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Περιγραφή.  

 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες  διατάξεις 
Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2) Του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

3) Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4) Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική     ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα  Διαύγεια>> και άλλες 

διατάξεις. 

5) Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

6) Του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

7) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

8) Την με αρ.  76928/09.07.2021  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 3075/13.07.2021 τ.Β’) 

«Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 
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9) Του Ν. 4039/ΦΕΚ 15/2-2-2012:  Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 

με κερδοσκοπικό σκοπό. 

10) Του Ν.604/1977 ΦΕΚ Α 163 : Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, 

κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. 

11) Του ΠΔ. 463/1978 ΦΕΚ Α 96:  Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

λειτουργίας Ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού 

υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων. 

12)  Του Ν.4235/2014(ΦΕΚ 32/11-2-14) :  Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην   εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 

των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

13)  Του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2642Β/17-10-2013 (υπ’ αριθμ. 3941/120925 Απόφαση) :  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και  

Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» 

(Β’ 198/5.2.2013)  

 
Άρθρο 3 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

(i) Η σύμβαση 

(ii) Η διακήρυξη διαγωνισμού 

(iii) Η Οικονομική Προσφορά αναδόχου 

(iv) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

(v) Τιμολόγιο μελέτης 

(vi) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(vii) Τεχνικές Προδιαγραφές 

(viii) Τεχνική Έκθεση 

 

Άρθρο 4 
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης για την υπηρεσία περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

ανέρχεται στο ποσό 83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) και κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022 ως 

εξής: 

- Ποσό 14.012,00 € θα βαρύνει και δεσμεύσει τον K.A. 35.6142.06 του Προϋπολογισμού του 

Οικονομικού έτους 2021 

- Ποσό 69.440,00 € θα βαρύνει και δεσμεύσει τον αντίστοιχο Κ.Α. στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με Διαδικασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, εφαρμοζόμενου ενιαίου 

ποσοστού έκπτωσης. Οι συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές του τιμολογίου 

της μελέτης, μειωμένες κατά την υπό του αναδόχου προσφερθείσα έκπτωση. 
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Άρθρο 5 

Περιεχόμενο προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει να καταθέσει:  

1) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τις προς παροχή υπηρεσίες και συμφωνεί πλήρως με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι 

απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για την 

υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Η προμήθεια των αναλωσίμων βαρύνει την ανάδοχο 

εταιρεία.  

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει με ανταπόκριση 

εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο, Αργίες) 

για περισυλλογή και περίθαλψη ζώων.  

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει την τεχνική υποδομή και οργάνωση ώστε το σύνολο των 

ιατρικών πράξεων να εκτελείται στο χώρο του.  

4) Άδεια λειτουργίας κλινικής  

5) Βεβαίωση απασχόλησης τριών (3) τουλάχιστον κτηνιάτρων με άδεια ασκήσεως από 

ΓΕΩΤΕΕ.  

Χρόνος ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι έξι 6 μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 
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4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

 

 
Άρθρο 6 

Εγγυήσεις  
 

Εγγύηση συμμετοχής  
Οι εγγυητική συμμετοχής και εγγυητική καλής εκτέλεσης ορίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής καταθέτει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 

ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η 

ισχύς της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να είναι ένα μήνα επιπλέον μετά την λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει  εγγύηση καλή εκτέλεσης, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή 

του τμήματος της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η ζητούμενη εργασία θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής έκθεσης- περιγραφής των υπηρεσιών χωρίς 

να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ποιοτική και λειτουργική υποβάθμιση. 

 

Άρθρο 7 
Σύμβαση-Προθεσμία 
Ο ανάδοχος, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο 

τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να υπογράψει τη σύµβαση.  

Η σύμβαση θα υπογραφεί με τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης ή την ολοκλήρωση του 

οικονομικού της αντικειμένου και θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.  

 
Άρθρο 8 
Παράταση σύμβασης  
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου1. Αν λήξει 

η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος2  Αν οι υπηρεσίες 

                                                        

1 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 

άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

2 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να παρέχει εγκαίρως 

τις υπηρεσίες και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν 4412/16. 

 

Άρθρο 9 
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος3 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 

αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 

άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, σε προθεσμία που θα ορίζεται κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης. Αν η 

προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 

της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής4.  

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου θα έχει αζημίως το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, όποτε 

θελήσει, εάν δεν τηρούνται οι όροι της. 

                                                        

3 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 

4  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  
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Άρθρο 10 
Πλημμελής εκτέλεση εργασιών 
Εφ’ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις  

αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί όμως να λυθεί 
και η σύμβαση χωρίς καμιά απαίτηση προς το Δήμο εκ μέρους του αναδόχου. 
 
Άρθρο 11 
Φόροι - τέλη - κρατήσεις- πληρωμή 
Η τιμή σε ευρώ που περιλαµβάνεται στην προσφορά του προµηθευτή είναι σταθερή και 

αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως και δεν υπόκειται για κανένα 

λόγο σε αναθεώρηση. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

 
Άρθρο 12 

Παραλαβή 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών. Εάν κατά την εκτέλεσή τους διαπιστωθεί απόκλιση 

από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 

την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο 

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας 

οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Χαλανδρίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις 

ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.  

 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        18  . 06 .  21                                                              

                                                                                                                            ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  92 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ » 
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             CPV : 85200000-1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                          ΠΡΟΫΠ:  83.452,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       ΚΑ: 35. 6142.06 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ/ζώο ΣΥΝΟΛΟ  

(σε ευρώ) (σε ευρώ) 

 1 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 11,00  

  Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

2α 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ    

  (σκύλος και γάτα) 4,00 

2β 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Σκύλος:  Έλεγχος για Leismania (kala-azar) 11,00  

3 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ 

ΣΚΥΛΟΥΣ 85,00  

4 

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΙΑ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ  ΣΚΥΛΟΥΣ 75,00  

5 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΕΣ  

ΓΑΤΕΣ 55,00  

6 

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ  ΓΑΤΕΣ 36,00  

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 16,00  

8α ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  εξωπαράσιτα  7,00  

8β ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  ενδοπαράσιτα (ανά 10κιλά βάρους) 2,50  

9α ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ πλήρης 16,00  

9β ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ λύσσας  8,00  

  

ΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ    

10α ΝΟΣΗΛΕΙΑ απλή 7,00  

10β ΝΟΣΗΛΕΙΑ εντατική 12,00  

11 ΓΕΝΙΚΗ  ΟΥΡΩΝ 6,00  

12α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ-ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ 17,00  

12β ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ 11,00  
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12γ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ (έκκριμα, υλικό) 17,00  

13α Σκύλος:  Έλεγχος για Ερλίχια  13,00  

13β Σκύλος: Έλεγχος για Leptospira 19,00  

13γ Σκύλος: Έλεγχος για Dirofilaria 10,00  

13δ Γάτα:  Έλεγχος για  FeLV – FIV – FIP. 28,00  

13ε Γάτα:  Έλεγχος για  Bactronella Henselae 18,00  

13ζ Έλεγχος για Toxoplasma gondii 16,00  

14 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 3,20  

15α ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ 3,20  

15β ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ PARVOVIRUS 9,50  

16α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εκκρίματα – Επιχρίσματα 10,00  

16β ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Αποτυπώματα ιστών  10,00  

16γ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Υλικά Παρακέντησης 10,50  

17 ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ανά ιστοτεμάχιο) 30,00  

18 

ΑΠΛΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Παυσίπονη, 

Αντιφλεγμονώδης, αντιβίωση κλπ) 12,00  

19α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 50,00  

19β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 35,00  

20α 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Αποτρύγωση – 

Στίλβωση 40,00  

20β 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξαγωγή δοντιού 

γάτας 2,50  

20γ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξαγωγή δοντιού 

σκύλου 5,00  

20δ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Διάσπαση γενειακής 

σύμφυσης 75,00  

21α 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξόρυξη 

οφθαλμού 108,00  

21β 

ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Προβολή του 

αδένα του τρίτου βλεφάρου 125,00  

22α ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΚΥΛΟΣ 180,00  
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22β ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΑΤΑ 160,00  

23α 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ  ΣΚΥΛΟΥΣ (πχ Μήτρα, 

Ουροδόχος κύστη) 170,00  

23β 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ (πχ Μήτρα, Ουροδόχος 

κύστη) 120,00  

24α ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ για σκύλους 370,00  

24β ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ για γάτες 300,00  

25α 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για σκύλους 200,00  

25β 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για γάτες 180,00  

26α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ    

  ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 70,00  

  ΜΕ ΠΛΑΚΑ 180,00  

  ΜΕ ΗΛΟ 150,00  

26β ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ    

  ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 40,00  

  ΜΕ ΠΛΑΚΑ 160,00  

  ΜΕ ΗΛΟΥΣ 110,00  

27α ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ για σκύλο 180,00  

27β ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ για γάτα 160,00  

28 ΕΚΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 155,00  

29 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 155,00  

30α 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (Βάρος ζώου 

μέχρι  10 κιλά) 100,00  

30β 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (Βάρος ζώου 

μεγαλύτερο από  10 κιλά) 165,00  

31α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ – Σκύλος 70,00  

 31β ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ – Γάτα  50,00  

32 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ  15,00  

33 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΣΚΥΛΩΝ 95,00  

34α ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ  12,00  

34β ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΕ  ΒΑΡΙΟ 21,00  

35 ΥΠΕΡΗΧΟΣ 28,00  

36α ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ 68,00  
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36β ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΩ ΑΛΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 380,00  

36γ ΩΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ξ. ΣΩΜΑΤΟΣ 22,00  

37 ΠΕΡΙΝΕΙΚΗ ΚΗΛΗ ΣΚΥΛΟΥ 350,00  

38α ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΤΑΣ 60,00  

38β ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ για σκύλους 370,00  

 ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ για γάτες 300,00  

     Άθροισμα 67.300,00 

      ΦΠΑ  24% 16.152,00 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ 83.452,00 

 

Ο προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας εργασιών είναι αδύνατος, επειδή αφορά 

εργασίες περίθαλψης ζώων συντροφιάς μετά από ατύχημα ή ασθένεια, καθώς και 

στειρώσεις νέων μη καταγεγραμμένων αδέσποτων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να 

υπολογιστεί εκ των προτέρων. Ανάλογα με τα περιστατικά υπάρχουν εργασίες που 

πιθανά δεν θα εκτελεστούν αν δεν παραστεί ανάγκη. 

Το σύνολο της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού 83.452,00€ με  Φ.Π.Α 24%. 

 

 

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        18  . 06 .  21                                                              

                                                                                                                            ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Του αναδόχου ή της επιχείρησης ………………………………………………………………………………….. με έδρα 

τ……………………………………………….. οδός …………………….……………………………………... αριθμ. ………………………, 

Τ.Κ………………………, Τηλ……………………….., FAX…………………………….   

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 92/2021 μελέτης με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» 

προϋπολογισμού 67.300,00€ πλέον ΦΠΑ καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 

εργασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Μελέτης (Πίνακας ενδεικτικού 

προϋπολογισμού) 

Ποσοστό έκπτωσης: 

(αριθμητικώς)……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ποσοστό έκπτωσης: 

(ολογράφως)…………….……………………………………………………………………………………………………                       

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠ 

/ανά ζώο 

χωρίς Φ.Π.Α 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

/ανά ζώο  

(χωρίς Φ.Π.Α.)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α./ανά ζώο 

 1 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

& ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 11,00 

 

 

  

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

 
 

2α ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ    

 
 

 
 (σκύλος και γάτα) 4,00 

 
 

2β 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Σκύλος:  Έλεγχος για 

Leismania (kala-azar) 11,00 
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3 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ  

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ 85,00 

 

 

4 

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ  ΣΚΥΛΟΥΣ 75,00 

 

 

5 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

ΘΗΛΥΚΕΣ  ΓΑΤΕΣ 55,00 

 

 

6 

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ  ΓΑΤΕΣ 36,00 

 

 

7 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 16,00 

 
 

8α 

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  

εξωπαράσιτα  7,00 

 
 

8β 

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  

ενδοπαράσιτα (ανά 10κιλά 

βάρους) 2,50 

 

 

9α ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ πλήρης 16,00 

 
 

9β ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ λύσσας  8,00 

 
 

  

ΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΌ 
ΤΟ ΔΗΜΟ   

 

 

10α ΝΟΣΗΛΕΙΑ απλή 7,00 

 
 

10β ΝΟΣΗΛΕΙΑ εντατική 12,00 

 
 

11 ΓΕΝΙΚΗ  ΟΥΡΩΝ 6,00 

 
 

12α 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ-

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ 17,00 

 
 

12β 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ 11,00 

 
 

12γ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ (έκκριμα, 

υλικό) 17,00 

 

 

13α Σκύλος:  Έλεγχος για Ερλίχια  13,00 
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13β 

Σκύλος: Έλεγχος για 

Leptospira 19,00 

 
 

13γ 

Σκύλος: Έλεγχος για 

Dirofilaria 10,00 

 
 

13δ 

Γάτα:  Έλεγχος για  FeLV – 

FIV – FIP. 28,00 

 

 

13ε 

Γάτα:  Έλεγχος για  

Bactronella Henselae 18,00 

 
 

13ζ 

Έλεγχος για Toxoplasma 

gondii 16,00 

 
 

14 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 3,20 

 
 

15α 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ 3,20 

 
 

15β 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

PARVOVIRUS 9,50 

 
 

16α 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 

Εκκρίματα – Επιχρίσματα 10,00 

 
 

16β 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 

Αποτυπώματα ιστών  10,00 

 
 

16γ 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 

Υλικά Παρακέντησης 10,50 

 
 

17 

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

(ανά ιστοτεμάχιο) 30,00 

 
 

18 

ΑΠΛΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

(Παυσίπονη, 

Αντιφλεγμονώδης, 

αντιβίωση κλπ) 12,00 

 

 

19α 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΣΚΥΛΟΥΣ 50,00 

 

 

19β 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 35,00 

 
 

20α 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Αποτρύγωση 

– Στίλβωση 40,00 

 

 

20β 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξαγωγή 

δοντιού γάτας 2,50 

 

 

20γ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξαγωγή 5,00 
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δοντιού σκύλου 

20δ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Διάσπαση 

γενειακής σύμφυσης 75,00 

 

 

21α 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Εξόρυξη 

οφθαλμού 108,00 

 

 

21β 

ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – Προβολή του 

αδένα του τρίτου βλεφάρου 125,00 

 

 

22α ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΚΥΛΟΣ 180,00 

 
 

22β ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΑΤΑ 160,00 

 
 

23α 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ  

ΣΚΥΛΟΥΣ (πχ Μήτρα, 

Ουροδόχος κύστη) 170,00 

 

 

23β 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ 

ΓΑΤΕΣ (πχ Μήτρα, 

Ουροδόχος κύστη) 120,00 

 

 

24α 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ για 

σκύλους 370,00 

 
 

24β 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ για 

γάτες 300,00 

 
 

25α 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για σκύλους 200,00 

 

 

25β 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για γάτες 180,00 

 

 

26α 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ   

 
 

  ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 70,00 

 
 

  ΜΕ ΠΛΑΚΑ 180,00 

 
 

  ΜΕ ΗΛΟ 150,00 

 
 

26β 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ   

 
 

  ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ 40,00 
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  ΜΕ ΠΛΑΚΑ 160,00 

 
 

  ΜΕ ΗΛΟΥΣ 110,00 

 
 

27α ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ για σκύλο 180,00 

 
 

27β ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ για γάτα 160,00 

 
 

28 

ΕΚΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 155,00 

 
 

29 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 155,00 

 
 

30α 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (Βάρος ζώου 

μέχρι  10 κιλά) 100,00 

 

 

30β 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (Βάρος ζώου 

μεγαλύτερο από  10 κιλά) 165,00 

 

 

31α 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

– Σκύλος 70,00 

 

 

 31β 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

– Γάτα  50,00 

 

 

32 

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ 

ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ  15,00 

 
 

33 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΣΚΥΛΩΝ 95,00 

 

 

34α ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ  12,00 

 
 

34β ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΕ  ΒΑΡΙΟ 21,00 

 
 

35 ΥΠΕΡΗΧΟΣ 28,00 

 
 

36α ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ 68,00 

 
 

36β 

ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΩ 

ΑΛΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 380,00 

 
 

36γ 

ΩΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ – 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ξ. ΣΩΜΑΤΟΣ 22,00 

 
 

37 ΠΕΡΙΝΕΙΚΗ ΚΗΛΗ ΣΚΥΛΟΥ 350,00 
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38α 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΤΑΣ 60,00 

 
 

38β 

ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ για 

σκύλους 370,00 

 
 

 ΟΥΡΗΘΡΟΣΤΟΜΙΑ για γάτες 300,00 

 
 

 

Ο προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας εργασιών είναι αδύνατος, επειδή αφορά 

εργασίες περίθαλψης ζώων συντροφιάς μετά από ατύχημα ή ασθένεια, καθώς και 

στειρώσεις νέων μη καταγεγραμμένων αδέσποτων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να 

υπολογιστεί εκ των προτέρων. Ανάλογα με τα περιστατικά υπάρχουν εργασίες που πιθανά 

δεν θα εκτελεστούν αν δεν παραστεί ανάγκη. 

Το σύνολο της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού 83.452,00 € με  Φ.Π.Α 24% 

 

Χαλάνδρι,             /         /  2021 

                                                                        Ο Προσφέρων  

 

 

 

  Υπογραφή & σφραγίδα 
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