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                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες διαχείρισης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα µε το Ν. 4830/2021.Το 

πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλους τους αδέσποτους σκύλους και γάτες που χρήζουν 

περίθαλψης, στείρωσης, κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας. 

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο η περίθαλψη των αδέσποτων δεν μπορεί να 

γίνει από το προσωπικό του δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη κτηνίατρο. 

Τα αδέσποτα θα παραδίδονται από τους υπεύθυνους του κυνοκομείου στον 

κτηνίατρο ο οποίος θα αναλαμβάνει την διαχείριση τους συμπληρώνοντας τον φάκελο 

του ζώου με όλες τις επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει. Μετά τις εργασίες 

διαχείρισης το ζώο εάν  κρίνετε ικανό για να αυτοεξυπηρετηθεί επανεντάσσετε στο 

φυσικό του περιβάλλον βάση του  

 Ν.  4830/21. 

Κάθε τέλος του µήνα πρέπει να γίνεται από τους συμβαλλόμενους αναλυτικός 

απολογισμός και να είναι ενημερωμένη η υπηρεσία για κάθε περιστατικό ζώου 

συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό αλλά και αποδεικτικά των χρησιμοποιούμενων 

αναλώσιμων ( εμβόλια, εξετάσεις μικροβιολογικές κ.λπ.) Συγκεκριμένα, η εργασία  

περίθαλψης  των αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη διαχείριση με 

σκοπό την ευζωϊα των ζώων. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ –   ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΝΚΑΡΔΑ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Αφορά στην τοποθέτηση ειδικού περιλαίμιου µε διαφορετικό χρώµα για τα 

αρσενικά και τα θηλυκά, στο οποίο αναγράφεται ανεξίτηλα ο κωδικός του ζώου 

και ο Δήµος όπου ανήκει.     

          Τιμή μονάδας: 6,00€ (έξι ευρώ) 

 

 

2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  



              Αφορά τη διαχείριση των νεκρών ζώων. 

             Τιμή μονάδας: 81,00€ (ογδόντα ένα ευρώ) 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  

      Υποχρεωτική η τοποθέτηση του ειδικής ηλεκτρονικής σήμανσης (chip) -    

      ταυτότητας του ζώου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , δήλωση της   

      ηλεκτρονικής ταυτότητας στη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ και αντίγραφο   

      δήλωσης το οποίο θα διατηρείται στο φάκελο του ζώου. 

      Τιμή μονάδας: 16,50 € (δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά) 

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

  Αφορά την ολική ωοθηκο-υστερεκτοµή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά με γενική 

αναισθησία και ενέσιμη αντιβιοτική αγωγή. Τα ράµµατα θα πρέπει  είναι 

απορροφήσιµα. 

     Τιμή μονάδας: 78,00€ (εβδομήντα οκτώ ευρώ) 

5. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

    Αφορά την ολική ωοθηκο-υστερεκτοµή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες με γενική 

αναισθησία. Τα ράµµατα θα πρέπει  είναι απορροφήσιµα. 

     Τιμή μονάδας: 50,00€ (πενήντα ευρώ) 

6. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ  ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά με    

     γενική αναισθησία και ενέσιμη αντιβιοτική αγωγή. Τα ράµµατα θα    

     πρέπει να είναι απορροφήσιµα. 

     Τιμή μονάδας: 48,00€ (σαράντα οκτώ ευρώ) 

7. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στις αρσενικές αδέσποτες γάτες  με γενική   

αναισθησία. Τα ράµµατα θα πρέπει να είναι απορροφήσιµα. 

     Τιμή μονάδας: 25,00€ (εικοσιπέντε ευρώ) 

8. ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ 

Αφορά την εφαρμογή μεγάλης αντιπαρασιτικής αµπούλας που διώχνει     

             τα εξωπαράσιτα. 

      Τιμή μονάδας: 10,00€ (δέκα ευρώ) 

9. ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ PUPPY/ΓΑΤΑ 

Αφορά την χορήγηση ειδικού χαπιού για τα ενδοπαράσιτα σε κουτάβια  

              και γάτες. 

     Τιμή μονάδας: 3,00€ (τρία ευρώ) 

10.  ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ ΕΝΗΛΙΚΑ  

            Αφορά την χορήγηση ειδικού χαπιού για τα ενδοπαράσιτα σε   

            ενήλικους μεσαίου – μεγάλου μεγέθους σκύλους. 

     Τιμή μονάδας: 10,00€ (δέκα ευρώ) 

 



11.  ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 

 Εμβολιασμός επταπλού εμβολίου  με αντιλυσσικό σύμφωνα με το   

 εγκεκριμένο πρόγραμμα εμβολιασμών του Υπουργείου.  

      Τιμή μονάδας: 12,50€ (δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά) 

12.  ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΑΤΑΣ  

 Εμβολιασμός  σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εμβολιασμών   

 του Υπουργείου.  

      Τιμή μονάδας: 10,00€ (δέκα ευρώ ) 

13. ΠΑΡΑΜΟΝΗ –  ΝΟΣΗΛΕΙΑ –  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αφορά στην φύλαξη και διαµονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά 

διαμορφωμένα κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3170/03 εφόσον 

η ανάδοχος εταιρεία  διαθέτει εξωτερικό χώρο, κτηνιατρείο.  

Εφόσον διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει: 

• να έχει κτιριακές εγκαταστάσεις που θα  πληρούν τους κανόνες 

υγιεινής,  διαµονής  &φύλαξης και 

• κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για την 

νοσηλεία, καθαριότητα και σίτιση των αδέσποτων ζώων, καθώς και 

κτηνιάτρους για τον καθημερινό έλεγχο αυτών. 

Ελάχιστος χρόνος παραµονής του ζώου ορίζεται σε 2 ηµέρες, προκειμένου το 

αδέσποτο  να έχει καλυφθεί µε αντιβίωση και µε το πέρας αυτής, να έχει 

εμβολιαστεί, σηµανθεί ηλεκτρονικά (chip) και καταχωρηθεί στη βάση 

δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, πριν επιστραφεί στο Δήµο. 

       Τιμή μονάδας: 6,00€ (έξι ευρώ ) 

14.  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ 

 Ο ανάδοχος ή ο κτηνίατρος του αναδόχου στην περίπτωση εταιρίας ορίζεται 

και υπεύθυνος κτηνίατρος του δημοτικού κυνοκομείου και η άδεια 

λειτουργίας του εκδίδεται στο όνομά του κατά την διάρκεια της 

σύμβασης.  

Ο κτηνίατρος που έχει ιδιωτικό κτηνιατρείο ή κλινική είναι υποχρεωμένος να 

επισκέπτεται το κυνοκομείο μία φορά την εβδομάδα και τακτικώς ή εκτάκτως 

όταν του ζητηθεί να συντάσσει επί τόπου πρακτικό επίσκεψης και ελέγχου του 

κυνοκομείου  και των συνθηκών διαμονής των ζώων για την καλή και 

υγειονομικώς ορθή λειτουργία του.      

        Τιμή μονάδας: 33,00€ (τριάντα τρία ευρώ ) 

15.  ΕΛΑΦΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

       Αφορά στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ύστερα από την    

           έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος κτηνίατρος είναι  

           υποχρεωμένος να συμπληρώνει το φάκελο του ζώου με τις εργασίες    

           τις  οποίες πραγματοποίησε και να προσκομίζει όλα τα αποδεικτικά  



           στοιχεία των φαρμάκων που χρησιμοποίησε (π.χ. ετικέτες κ.λπ.). 

     Τιμή μονάδας: 30,00€ (τριάντα  ευρώ ) 

16.  ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

Αφορά στην αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών, που απαιτούν 

παθολογικά, νευρολογικά ή ορθοπεδικά περιστατικά µε παραµονή έως 30 

ηµέρες ύστερα από την  έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος 

κτηνίατρος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το φάκελο του ζώου με τις 

εργασίες τις  οποίες πραγματοποίησε και να προσκομίζει όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία των φαρμάκων που χρησιμοποίησε (π.χ. ετικέτες κ.λπ.). 

        Τιμή μονάδας: 300,00€ (τριακόσια ευρώ) 

17. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΚΑΛΑ – ΑΖΑΡ) 

            Διενεργείται αν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

     Τιμή μονάδας: 17,50€ (δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά ) 

18. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Τα ζώα που εμφανίζουν ακραία επιθετική συμπεριφορά με επίθεση και δάγκωμα 

σε άνθρωπο περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και 

παρακολουθείται η υγεία τους για 15 ημέρες απαραίτητα από τον κτηνίατρο 

κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό ως μη λυσσύποπτα. 

Τιμή μονάδας: 75,00€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) 

19. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

            Διενεργείται αν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

     Τιμή μονάδας: 15,00€ (δεκαπέντε ευρώ) 

20. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

            Διενεργείται αν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

    Τιμή μονάδας: 15,00€ (δεκαπέντε ευρώ) 

21. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 

            Διενεργείται αν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

    Τιμή μονάδας: 27,50€ (είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά) 

22. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

             Συρραφές τραυμάτων και αφαίρεση ογκιδίων ύστερα από την έγγραφη    

              εντολή της υπηρεσίας. 

           Τιμή μονάδας: 30,00€ (τριάντα ευρώ) 

23. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

Σύμφωνα  με τον Ν. 4830/21 αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα 

συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να 

αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή 

είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά 

σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και την διαδικασία 

υιοθεσίας τους υποβάλλονται σε ευθανασία κατόπιν εισηγήσεως του Κτηνιάτρου  



 

 

και έγκρισης της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

            Τιμή μονάδας: 22,00€ (είκοσι δύο ευρώ) 

 

  
                                                                                                   
                                                                    Χαλκίδα, 06 Απριλίου  2022 
 

Η Συντάξασα 
Αν. Προϊσταμένη ΤΦΑΠ 

 
 

Τοραμάν Δέσποινα 
Γεωπόνος Msc ΠΕ9/Α΄ 

Ο  Δ/ντης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βράκας Αλέξανδρος 
Αρχ. Μηχανικός Msc ΠΕ4/Α΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                           
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                  
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ                                     
Κ.Α.:35/6495.0001                                                           
ΠΡΟΫΠ.: 61.001,18€    
CPV: 85200000-1                                                                                           
ΕΤΟΣ: 2022                                        
 

       

 
                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΖΩΟ 250 6,00 1.500,00 

 
2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΟ 5 81,00 405,00 
 
 
3. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟ 287 16,50 4.735,50 

 
 
4. 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 220 78,00 17.160,00 

 
5. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 50 50,00 2.500,00 
 
 
6. 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 25 48,00 1.200,00 

 
 
7. 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΙΑΣ 
ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 9 25,00 225,00 

 
8. ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ ΖΩΟ 250 10,00 2.500,00 

9. 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ 
PUPPY/ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 160 3,00 480,00 

10. 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ 
ΕΝΗΛΙΚΑ ΖΩΟ 55 10,00 550,00 

 
11. ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 339 12,50 4.237,50 
 
12. ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 59 10,00 590,00 
 
 
13. 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΙΑ - 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΑ 180 6,00 1.080,00 

 
 
14. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 45 33,00 1.485,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. 

 
 
ΕΛΑΦΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 

 
 
ΖΩΟ 

 
 
50 

 
 
30,00 

 
 
1.500,00 

 
 
16. 

ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΟ 12 300,00 3.600,00 

 
 
17. 

 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 

 
 
 
 
 
ΖΩΟ 

 
 
98 

 
17,50 

 
 
 
1.715,00 

 
 
 
18. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΖΩΟ 20 75,00 1.500,00 

 
19. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 15 15 225,00 
 
20. 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 15 15 225,00 

 
21. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΜ 25 27,50 687,50 
 
 
22. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΟ 35 30,00 1.050,00 

 
 
23. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 2 22,00 44,00 

   ΣΥΝΟΛΟ:  49.194,50 

   Φ.Π.Α. 24%:  11.806,68 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 61.001,18 
      

    Χαλκίδα, 06 Απριλίου 2022 

       

 Η Συντάξασα   Ο Δ/ντής  

 Αν.Προϊσταμένη του Τμήματος   Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  

 Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος     

       

       

 Τοραμάν Δέσποινα   Βράκας Αλέξανδρος  

 Γεωπόνος Msc ΠΕ9/Α'   Αρχ. Μηχανικός Msc ΠΕ4/Α΄  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της εργασίας 

    Η παρούσα συγγραφή αφορά τις εργασίες περίθαλψης  αδέσποτων ζώων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα µε το Ν. 4080/2021. Το πρόγραμμα 

θα εφαρμοστεί σε όλους τους αδέσποτους σκύλους και γάτες που χρήζουν περίθαλψης, 

στείρωσης, κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας. 

Άρθρο  2 : Ισχύουσες διατάξεις 

    Η ανάθεση  των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με : 

1. Το Ν. 4830/21 (ΦΕΚ Α’ 169/18.09.2021) «Νόμος πλαίσιο για την ευζωία των 

ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις» 

2. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

3. Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α΄120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων» 

4. Το Ν. 4235/14  (ΦΕΚ Α΄ 32/11.02.2014) «Περί υγείας και προστασίας της υγείας 

των ζώων» 

5. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’» 

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοικησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

7. Το  Ν. 3463/06  (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

8. Το Ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α΄163/13.06.1977) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας 

ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων» 



9. Η Π.Δ. 463/1978 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 

ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού 

υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων». 

Άρθρο 3 : Συμβατικά στοιχεία 

    Συμβατικά στοιχεία είναι: 

    Α.  Η διακήρυξη  

    Β.  Το τιμολόγιο 

    Γ.  Ο Ενδεικτικός  προϋπολογισμός 

    Δ.  Η γενική - ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

    Ε.  H Τεχνική περιγραφή 

    ΣΤ.  Η οικονομική προσφορά 

Άρθρο  4 : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας 

   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 61.001,18 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου 

και του Φ.Π.Α 24% , η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2022 με Κ.Α.:35.6495-0001 και CPV: 85200000-1.                                            

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με βάση τον Ν.4412/16. 

Άρθρο  5 : Σύμβαση 

   Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο 

και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς 

υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 

   Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της 

παρούσας μελέτης. 

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις 

απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την 

συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό. 

Οι εκτελεσθείσες πράξεις θα πρέπει να πιστοποιούνται στο φάκελο του κάθε ζώου. 

Ζώα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί από τον Κτηνίατρο στην ειδική πλατφόρμα του 

ΥΠΑΑΤ δεν θα τιμολογούνται. 

 

 

 



 

Άρθρο 7 : Πρόληψη ατυχημάτων-Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της  

                      κυκλοφορίας 

    Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με το Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8 : Μελέτη συνθηκών του έργου 

 

     Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις 

γενικές και ειδικές συνθήκες του έργου, δηλαδή την θέση του έργου και των μερών αυτού, 

τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των 

υλικών, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες  και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και 

γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο 

μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα 

με την σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο 

ανάδοχος. 

Άρθρο  9 :Παραλαβή εργασιών 

    Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά 

από έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό 

πρωτόκολλο. Καμία εργασία δεν θα πληρώνετε εάν δεν φέρει εντολή του υπεύθυνου της 

Υπηρεσίας. 

Άρθρο  10 :Τρόπος πληρωμής 

    Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση 

υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν υποβολής λογαριασμού από τον ανάδοχο 

στην επιβλέπουσα υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα τιμολόγια και τις σχετικές 

επιμετρήσεις επισυνάπτοντας αντίγραφα των φακέλων των ζώων που διαχειρίστηκαν.  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής συμφωνήσει ως προς την ποιότητα και την 

ποσότητα των εργασιών, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 

Άρθρο 11 :Ποιότητα εργασιών  

    Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των 

άρθρων, τις οδηγίες της επίβλεψης και την κτηνιατρική επιστήμη. 

 

 

 



Άρθρο 12 :Προθεσμία παράδοσης 

    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις εντολές της 

υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε 

αιτήµατα του Δήµου για έκτακτα περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο.  

Άρθρο 13 :Παράταση εργασιών - έκπτωση ανάδοχου 

    Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

σύµβαση και τις διατάξεις Ν. 4412/16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση 

της συμβατικής ή άλλης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του 

Δηµάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές µέσα σε 

εύλογη προθεσμία. 

Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί κηρύσσεται  έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Παράταση της σύμβασης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της υπηρεσίας εφόσον δεν έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών και υπάρχει 

αδιάθετη πίστωση και μέχρι την διακήρυξη νέου διαγωνισμού και ύπαρξη νέου αναδόχου  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον  ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές 

συνέπειες σύμφωνα με Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 : Συμπληρωματική Σύμβαση 

   Στα πλαίσια της επιλέξιμης επιπλέον χρηματοδότησης για πρόγραμμα στειρώσεων στο 

Δήμο Χαλκιδέων  από την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ του Προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ» εντός του έτους 2022 ο δήμος έχει την δυνατότητα σύναψης 

συμπληρωματικής σύμβασης με το ανάδοχο βάση του άρθρου 32 παρ.4β και παρ. 6 του 

Ν.4412/16. 

Το ύψος της συμπληρωματικής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής 

σύμβασης βάση του άρθρου 132 παρ.1 του Ν. 4412/16 ενώ οι τιμές των επιμέρους 

εργασιών  θα παραμείνουν στο ύψος της αρχικής σύμβασης. 

Άρθρο 16 : Υποχρέωση αναδόχου για την ανάθεση 

   Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ και 

να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 

Άρθρο 17: Επίβλεψη 

   Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, 

που αναθέτει σε κατάλληλο υπάλληλο την επίβλεψη των εργασιών. 

 

 

 



 

Άρθρο 18 : Φόροι -τέλη 

   Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

                                                                              Χαλκίδα, 06 Απριλίου 2022 

Η Συντάξασα 
Αν.Προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικού & 

Αστικού Περιβάλλοντος 
 
 

Τοραμάν Δέσποινα 
Γεωπόνος Msc ΠΕ9/Α’ 

Ο Δ/ντης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βράκας Αλέξανδρος 
Αρχ.Μηχανικός Msc ΠΕ4/Α΄ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της εργασίας 

1. Αντικείμενο της παρούσης  μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών περίθαλψης  

αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα µε το 

Ν. 4830/2021. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλους τους αδέσποτους σκύλους και 

γάτες που χρήζουν περίθαλψης, στείρωσης, κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας  

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα με την μελέτη  «Περίθαλψη 

αδέσποτων ζώων». 

 2. Τα είδη των  προβλεπομένων  ειδών  εργασιών  περιέχονται στον  προϋπολογισμό 

της μελέτης εφαρμοζομένου του συστήματος προσφοράς με συμπλήρωση 

τιμολογίου.  

3. Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που 

θα προκύψει από την ανάθεση. 

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των άρθρων του 

τιμολογίου της μελέτης και μετά από τις εντολές της υπηρεσίας. 

Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και 

είναι ετήσιος. Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση 

µέχρι της απορροφήσεως όλου  του  κονδυλίου  του  ενδεικτικού  

προϋπολογισμού,  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  και µέχρι την 

ανάδειξη νέου µειοδότη. Κατά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

αποζημίωσης για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης. 

Σε  περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν 

κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο. 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και η διάθεση και κατανομή του συνολικού 

ποσού στις επί μέρους εργασίες θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 

υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μόνο 

μέχρι εξάντλησης του συνολικού ποσού σύμβασης. 



Άρθρο 3ο : Ευθύνη Εργολάβου για ατυχήματα-Ασφάλιση του προσωπικού του 

1. Ο ανάδοχος  έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του  εργοδότου  για  το 

απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου  εξειδικευμένου επιστημονικού , 

εργατοτεχνικού και λοιπού  προσωπικού  για την περίπτωση επισυμβαίνοντας εις τούτο 

ατυχήματος.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, ασφαλίζει όλο κατά το ανωτέρω προσωπικό του εις 

το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή σε ανάλογο ασφαλιστικό φορέα.  

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  όπως  ασφαλίζει  κατά  ατυχημάτων  σε  Ασφαλιστικές 

Εταιρείες αναγνωρισμένες υπό του Κράτους, το εξειδικευμένο επιστημονικό, το 

εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, το απασχολούμενο στα εργοτάξια του έργου, 

εφ'όσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.  

Άρθρο 4ο  : Ποινική – Αστική Ευθύνη  Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο εις την μη 

λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί  όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να 

τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια 

των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις αναδόχου ως προς την βεβαίωση ολοκλήρωσης των 

εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε ζώο που περιθάλπει να συντάσσει φάκελο σε 

τρία αντίγραφα που θα περιλαμβάνει δελτίο του ζώου με τον κωδικό ηλεκτρονικής 

σήμανσης και πληροφορίες για το ζώο, τόπος και χρόνος περισυλλογής, περιγραφή  

ζώου, ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, φωτογραφίες κατά την παράδοση και 

στείρωση, ακτινογραφίες και ότι άλλο στοιχείο του ζητηθεί για την πληρέστερη καταγραφή 

και ταυτοποίηση του ζώου.  

Ένα αντίγραφο κρατά ο ανάδοχος, ένα παραδίδεται στο δημοτικό κυνοκομείο κατά την 

παράδοση του ζώου και το τρίτο παραδίδεται στην Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών κατά 

την κατάθεση των επιμετρήσεων για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου.  

Όλα τα ζώα παραδίδονται στο Δημοτικό Κυνοκομείο που πραγματοποιεί την εργασία της 

επανένταξης. Καμία εργασία δεν αναγνωρίζεται σε ζώο που δεν παραδόθηκε στο 

κυνοκομείο και δεν συντάχθηκε ο απαραίτητος φάκελος περίθαλψης. 

Άρθρο  6Ο : Ορισμός Κτηνιατρικού Υπεύθυνου λειτουργίας δημοτικού κυνοκομείου 

Ο ανάδοχος κτηνίατρος ορίζεται και υπεύθυνος κτηνίατρος του δημοτικού 

κυνοκομείου και η άδεια λειτουργίας του εκδίδεται στο όνομά του κατά την 

διάρκεια της σύμβασης. Ο κτηνίατρος που διαθέτει κτηνιατρείο επισκέπτεται το 

κυνοκομείο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν του ζητηθεί και 

συντάσσει επί τόπου πρακτικό ελέγχου του κυνοκομείου για την καλή λειτουργία.  

Ο ανάδοχος κτηνίατρος που δεν διαθέτει κτηνιατρείο θα πρέπει να βρίσκεται καθημερινά 

στο χώρο του κυνοκομείου και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο με την υποχρέωση 



να συντάσσει ημερολόγιο παρουσίας και εργασιών που θεωρείται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο. 

Ο Κτηνίατρος υποχρεούται να  επισκέπτεται το κυνοκομείο μία φορά την εβδομάδα για 

όσο ισχύει η σύμβαση ακόμα και εάν έχει εξαντληθεί όλο το οικονομικό αντικείμενο. 

Ο ανάδοχος Κτηνίατρος θα πρέπει  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να είναι ο 

υπεύθυνος κτηνίατρος του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων, να συμβουλεύει, να 

επικουρεί και να συμπαρίσταται στον Δήμο όπου του ζητηθεί και όπου χρειαστεί εντός 

των ορίων του Δήμου διαθέτοντας την επιστημονική του επάρκεια.  Ο ανάδοχος 

Κτηνίατρος ως  υγειονομικός υπεύθυνος του Κυνοκομείου Χαλκίδας θα συμμετέχει ως  

μέλος της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου. 

Άρθρο 7ο : Διασφάλιση ποιότητας εργασιών 

Για την διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού είναι: 

1. Πτυχίο Κτηνιατρικής αναδόχου  

2. Εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ αναδόχου 

3. Βεβαίωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Κτηνιάτρου αναδόχου 

4. Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου 

5. Άδεια αυτοκίνητου για μεταφορά ζώντων ζώων 

6. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τουλάχιστον μια ανάλογη με το αντικείμενο σύμβαση 

της τελευταία τριετία. 

Εάν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 

σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, διαφορετικά δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος και η συνέχιση της 

σύµβασης να ανατεθεί ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο µε καταλογισµό σε βάρος του 

οποιασδήποτε οικονομική διαφορά. 

Άρθρο 8ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική δομή για 

την άριστη εκτέλεση των εργασιών π.χ. φάρμακα, κτηνιατρικά εργαλεία. 

• Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 

ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 

προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την 

μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, 

φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ.. Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, 

απόσβεσης, μισθωμάτων μηχανημάτων και οχημάτων, δαπάνες που απαιτούνται για 

την σωστή και άρτια επιστημονική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι 

φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 

αποζημιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε 

τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση 



της εργασίας. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο 

και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρµόδια υπηρεσία γραπτώς για 

την εξέλιξη των εργασιών εβδομαδιαίως και κάθε τέλος του µήνα να υποβάλλεται 

αναλυτικός απολογισμός που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως και φωτογραφικό υλικό, 

στην υπηρεσία.  

• Ο Δήµος έχει το δικαίωµα προσβολής της σύµβασης σε περίπτωση µη τήρησης των 

συμφωνηθέντων.  

• Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και µόνο, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε 

ευθύνης του Δήµου Χαλκιδέων, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης 

τυχόν ατυχήµατα ή βλάβες που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό 

ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται µε την εκτέλεσή της και 

υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση 

της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις.  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αιτήµατα του 

Δήµου για έκτακτα περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο.  

• Η περισυλλογή θα γίνεται μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας και 

καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται εφόσον η υπηρεσία δεν  είναι ενήμερη, 

ακόμα και για τα έκτακτα περιστατικά. Σε έκτακτη περίπτωση και μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να περισυλλέξει 

και να μεταφέρει ζώο με το ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο όχημα που 

απαιτείται να διαθέτει. 

• Ο αριθµός των περιστατικών είναι κατά προσέγγιση και µπορεί να διαφέρει τελικά 

ανάλογα µε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 

προγράμματος.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στις ανάγκες πιθανής 

συμπληρωματικής σύμβασης για πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς  χωρίς αλλαγή στην οριζόμενη από την σύμβαση αξία των εκτελούμενων 

εργασιών 

 
 

                                                                    Χαλκίδα , 06 Απριλίου 2022 

Η Συντάξασα 
Αν.Προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικού & 

Αστικού Περιβάλλοντος 
 
 

Τοραμάν Δέσποινα 
Γεωπόνος Msc ΠΕ9/Α’ 
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Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βράκας Αλέξανδρος 
Αρχ.Μηχανικός Msc ΠΕ4/Α’ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ € 

1. 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΖΩΟ 250  

2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΟ 5  

3. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟ 287  

4. 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 220  

5. 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ  
ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 50  

6. 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 25  

7. 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ 
ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 9  

8. 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ 
ΑΜΠΟΥΛΑ ΖΩΟ 250  

9. 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ 
PUPPY-ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 160  

10. 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ 
ΕΝΗΛΙΚΑ ΖΩΟ 55  

11. ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΚΥΛΟΥ ΖΩΟ 339  

12. ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 59  

13. 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΙΑ - 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΑ 180  

14. 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 45  

15. 
ΕΛΑΦΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΟ 50  

16. 
ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΟ 12  

17. 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΖΩΟ 98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



18.  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΖΩΟ 20 

19. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 15  

20. 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 15  

 
21. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΜ 25  

22. 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΟ 35  

23. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 2  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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