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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΘΕΜΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-
6162.0001 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &         
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

  

1 .Τ ΕΧΝΙ ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΣ   
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια εφαρμογής των 

διατάξεων του Νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄) και 4235/2014. (ΦΕΚ 32 Α΄). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνεται από εθελοντές των 

φιλοζωικών ομίλων Καρδίτσας σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας κατόπιν 

υποδείξεων των Δημοτικών ή των Τοπικών Συμβουλίων, των δημοτών ή της 

πενταμελούς επιτροπής για τη διαχείριση του προγράμματος. 

Α) Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται, θα οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό 

κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε 

να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς 

περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν  

οι εξής κτηνιατρικές υπηρεσίες:  

1. Εξέταση για Leishmania sp. 

2. Στείρωση. 

3. Φωτογράφηση και τοποθέτηση στο ζώο ηλεκτρονικής ταυτότητας (microchip) 

και καταγραφή των ζώων στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση  του Υπ.Α.Α.Τ.  

4. Εμβολιασμός των ζώων κατά της λύσσας και σήμανση με περιλαίμιο στο 

οποίο θα αναρτάται η μεταλλική κονκάρδα ως αποδεικτικό πραγματοποίησης 

του αντιλυσσικού εμβολιασμού. 

5. Αποπαρασίτωση. 

Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή των 

απαραίτητων υπηρεσιών θα είναι επίσημα εγκεκριμένο και θα ακολουθεί πιστά τις 

κείμενες υγειονομικές και φαρμακευτικές διατάξεις. Το κόστος αυτού θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. Η χρήση του θα γίνεται ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλούς και 

ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του αλλά και η 

ασφάλεια για το ζώο που απευθύνεται. 

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή πραγματοποιείται από κτηνιάτρους που 

έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και 
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διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων 

προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και 

κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα. 

 Για όλα τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στα οποία θα παρασχεθούν κτηνιατρικές 

υπηρεσίες, θα δημιουργείται ατομική καρτέλα στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

• Φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 

• Περιγραφικά στοιχεία [το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος, την 

ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία 

και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την 

ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη 

στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), 

την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξής του, τα 

στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την 

ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την 

ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου] 

• Η αυτοκόλλητη σήμανση των αντιλυσσικών εμβολίων  

• Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης. 

Παράδοση σταδιακά στο Δήμο του σχετικού αρχείου καταχωρήσεων των ζώων για 

τις υπηρεσίες που τους έχουν παρασχεθεί (Ατομικές καρτέλες των ζώων και 

πιστοποιητικά ηλεκτρονικής ταυτοποίησης).  

 Σε ζώα που θα τους παρασχεθούν κτηνιατρικές υπηρεσίες και έχουν ήδη ατομική 

καρτέλα να ενημερώνεται ο φορέας και η ατομική καρτέλα του ζώου με τις 

υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος (π.χ. τροχαίο, εμβολιασμός, υιοθεσία, 

θάνατος κτλ.), καθώς να ενημερώνεται και η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του 

Υπ.Α.Α.Τ. όπου είναι υποχρεωτικό. 

Β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση 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 οι φιλοζωικοί όμιλοι Καρδίτσας να 

αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε 

ευθανασία κατόπιν έγκρισης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ν. 

4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Γ) Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη 

σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την 

απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν. 

Δ) Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή 

ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από 

τους φιλοζωικούς  ομίλους Καρδίτσας. 

Ε) Τα αδέσποτα ζώα που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του 

κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους 

περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρδίτσας. Δεν επιτρέπεται 

επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 

αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς 

και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με το ν. 4039/2012 

όπως αυτός ισχύει. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων θα ελέγχεται από την πενταμελή 

επιτροπή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων καθώς και από την 

τριμελή επιτροπή  παραλαβής εργασιών.  

        
                     Καρδίτσα, 22/01/2020   
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 
Προϊσταμένη του Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής 
 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 
 
 
 

Σκόνδρα Μαρίνα  Βάϊος Ανυφαντής  
ΠΕ Γεωπόνος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΘΕΜΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-6162.0001 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &         
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

  

                                  
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το έτος 2020. 
Το CPV της εργασίας είναι: 85200000-1 με περιγραφή «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες».  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για θηλυκό σκύλο 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για αρσενικό 
σκύλο 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών αδιακρίτως φύλου 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός 
ζώων 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 

   1 Εξέταση για Leishmania 155 11,00 1.705,00 
2 Στείρωση 155 74,00 11.470,00 
3 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 155 8,00 1.240,00 
4 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 155 4,00 620,00 
5 Αποπαρασίτωση 155 8,00 1.240,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 16.275,00 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός 
ζώων 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 

   1 Εξέταση για Leishmania 8 11,00 88,00 
2 Στείρωση 8 43,00 344,00 
3 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 8                      8,00 64,00 
4 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 8 4,00 32,00 
5 Αποπαρασίτωση 8 8,00 64,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 592,00 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός ζώων 
ενδεικτικά 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 

1 Ευθανασία( Κατόπιν εγκρίσεως από την 
πενταμελή επιτροπή του Δήμου) 

35 14,00 490,00 

2 Κτηνιατρική εξέταση Λυσσύποπτου 
(Κατόπιν Εντολής Παρακολούθησης) 

5 13,00 65,00 

3 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 29 4,00 116,00 

4 Αποπαρασίτωση 29 8,00 232,00 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄(Παροχή κτην. υπηρεσιών σε  155 θηλυκούς 
σκύλους) 

16.275,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄( Παροχή κτην. υπηρεσιών σε 8 αρσενικούς 
σκύλους) 

592,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄(Παροχή κτην. υπηρεσιών αδιακρίτως φύλου) 3.083,00 
ΣΥΝΟΛΟ 19.950,00 

ΦΠΑ 24% 4.788,00 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.738,00 

       
 

 
 

Καρδίτσα, 22/01/2020 
     
      
    
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 
Προϊσταμένη του Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής 
 
 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 
 
 

Σκόνδρα Μαρίνα  Βάϊος Ανυφαντής 
ΠΕ Γεωπόνος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

5 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 100 8,00 800,00 

6 Εξέταση για Leishmania 70 11,00 770,00 

7 Χειρουργική Επέμβαση(Ακτινογραφίες, 
νοσηλεία κ.λ.π.) 

5 122,00 610,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.083,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΘΕΜΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-6162.0001  
  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &         
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

  

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του 
Δήμου Καρδίτσας περιλαμβάνει κατά περίπτωση: 
 
Άρθρο 1 “Εξέταση για Leishmania ” 
 

Εξέταση σε κάθε αδέσποτο σκύλο για λεϊσμανίαση. Διενεργείται κατά την 
πρώτη διαδικασία περισυλλογής και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. 
Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Έντεκα Ευρώ (11,00 €) 
 
Άρθρο 2 “Στείρωση θηλυκού σκύλου” 
 
 Για τη στείρωση θηλυκού σκύλου με όλα τα ιατροφαρμακευτικά υλικά που 
απαιτούνται για τη διενέργεια της στείρωσης και τη μετεγχειρητική φαρμακευτική 
αγωγή. 
Τιμή εφαρμογής €/θηλυκό σκύλο 
Εβδομήντα τέσσερα Ευρώ (74,00 €) 
 
Άρθρο 3 “Στείρωση αρσενικού σκύλου” 
 
 Για τη στείρωση αρσενικού σκύλου με όλα τα ιατροφαρμακευτικά υλικά που 
απαιτούνται για τη διενέργεια της στείρωσης και τη μετεγχειρητική φαρμακευτική 
αγωγή. 
Τιμή εφαρμογής €/αρσενικό σκύλο 
Σαράντα τρία Ευρώ (43,00 €) 
 
Άρθρο 4 “Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή” 
 
 Για την ηλεκτρονική σήμανση (μέσω ενδοδερμικής βελόνας στην αριστερή 
εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου) με παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας (microchip) μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και η οποία θα μπορεί να αναγνωσθεί από 
συσκευή ανάγνωσης, συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους προμήθειας του microchip, και την αντίστοιχη καταγραφή στη 
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπ.Α.Α.Τ.. Παράλληλη επίσης, υποχρέωση του 
αναδόχου κτηνιάτρου να προσκομίζει στο Δήμο έγκαιρα τα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.  
Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Οκτώ Ευρώ (8,00 €)  
 
Άρθρο 5 “Εμβολιασμός” 
 Για τον εμβολιασμό των ζώων με εμβόλιο (κατά της λύσσας) 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους προμήθειας του εμβολίου, του 
ιατροφαρμακευτικού υλικού και της κονκάρδας που θα χρησιμοποιηθεί.  
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Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Τέσσερα Ευρώ (4,00 €) 
 
Άρθρο 6 “Αποπαρασίτωση σε σκύλους” 
 
 Για την αποπαρασίτωση σε σκύλους συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
προμήθειας του ιατροφαρμακευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. 
Τιμή εφαρμογής €/σκύλο 
Οκτώ Ευρώ (8,00 €) 
 
Άρθρο 7 “Ευθανασία αδιακρίτως φύλου”(Κατόπιν έγκρισης της πενταμελούς 
επιτροπής του Δήμου) 
 
 Ευθανασία, σε όσα ζώα περισυλλέγονται, διαπιστωθεί μετά από κτηνιατρική 
εξέταση ότι είναι επικίνδυνα,  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο 4039/2012 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι 
ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη 
ζωή είναι αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας των ζώων και κατόπιν έγκρισης της 
σχετικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ιατροφαρμακευτικού 
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. 
Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Δεκατέσσερα Ευρώ (14,00 €) 
  
Άρθρο 8 “Κτηνιατρική εξέταση λυσσύποπτου, αδιακρίτως φύλου”(Κατόπιν 
Εντολής Παρακολούθησης ) 
 

Κτηνιατρικός έλεγχος του λυσσύποπτου αδέσποτου ζώου συντροφιάς, όπως 
προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία (Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014) και η υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.109853 /23-01-2015 με ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1 με θέμα 
«Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών 
πιθανής έκθεσης σε λύσσα». (Ή η υπ’αριθμ. 331/10301/25.01.13 Κ.Υ.Α. 
«Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) 
Άμεση κοινοποίηση της εντολής παρακολούθησης στις προβλεπόμενες αρμόδιες 
υπηρεσίες. 
Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Δεκατρία Ευρώ (13,00 €) 
    
Άρθρο 9 “Χειρουργική Επέμβαση ” 
 
 Για τη χειρουργική επέμβαση μετά από τροχαίο ατύχημα 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των διαφόρων ακτινογραφιών, της  νοσηλείας 
κλπ. Τιμή εφαρμογής €/ζώο 
Εκατόν είκοσι δύο Ευρώ (122,00 €) 
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Καρδίτσα,22-01-2020 
 

Η Συντάξασα 
Προϊσταμένη του Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής 
 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 
 

Σκόνδρα Μαρίνα  Βάϊος Ανυφαντής 
ΠΕ Γεωπόνος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΘΕΜΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-6162.0001 
  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &         
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

  

 
 

4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο   
Αντικείμενο συγγραφής 
 
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή κτηνιατρικών 

υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρδίτσας. 

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνεται από εθελοντές 

των φιλοζωικών ομίλων Καρδίτσας σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας κατόπιν 

υποδείξεων των Δημοτικών ή των Τοπικών Συμβουλίων, των δημοτών ή της 

πενταμελούς επιτροπής για τη διαχείριση του προγράμματος. 

Α) Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται, θα οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό 

κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε 

να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς 

περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν  

οι εξής κτηνιατρικές υπηρεσίες:  

• Εξέταση για Leishmania sp. 

• Αναισθησία των ζώων, στείρωση και χορήγηση σχετικής μετεγχειρητικής 

φαρμακευτικής αγωγής. 

• Φωτογράφηση και τοποθέτηση στο ζώο ηλεκτρονικής ταυτότητας (microchip) 

και καταγραφή των ζώων στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση  του Υπ.Α.Α.Τ..  

• Εμβολιασμός των ζώων κατά της λύσσας και σήμανση με περιλαίμιο στο 

οποίο θα αναρτάται η μεταλλική κονκάρδα ως αποδεικτικό πραγματοποίησης 

του αντιλυσσικού εμβολιασμού. 

• Αποπαρασίτωση  

Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή των 

απαραίτητων υπηρεσιών θα είναι επίσημα εγκεκριμένο και θα ακολουθεί πιστά τις 

κείμενες υγειονομικές και φαρμακευτικές διατάξεις. Το κόστος αυτού θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. Η χρήση του θα γίνεται ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλούς και 
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ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του αλλά και η 

ασφάλεια για το ζώο που απευθύνεται. 

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή πραγματοποιείται από κτηνιάτρους που 

έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και 

διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων 

προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και 

κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα. 

 Για όλα τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στα οποία θα παρασχεθούν κτηνιατρικές 

υπηρεσίες, θα δημιουργείται ατομική καρτέλα στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

• Φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 

• Περιγραφικά στοιχεία [το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος, την 

ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία 

και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την 

ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη 

στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), 

την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξης του, τα 

στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την 

ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την 

ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου] 

• Η αυτοκόλλητη σήμανση των αντιλυσσικών εμβολίων  

• Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης. 

Παράδοση σταδιακά στο Δήμο του σχετικού αρχείου καταχωρήσεων των ζώων για 

τις υπηρεσίες που τους έχουν παρασχεθεί (Ατομικές καρτέλες των ζώων και 

πιστοποιητικά ηλεκτρονικής ταυτοποίησης).  

 Σε ζώα που θα τους παρασχεθούν κτηνιατρικές υπηρεσίες και έχουν ήδη ατομική 

καρτέλα να ενημερώνεται ο φορέας και η ατομική καρτέλα του ζώου με τις 

υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος (π.χ. τροχαίο, εμβολιασμός, υιοθεσία, 

θάνατος κτλ.), καθώς να ενημερώνεται και η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του 

Υπ.Α.Α.Τ. όπου είναι υποχρεωτικό. 

Β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση 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 οι φιλοζωικοί όμιλοι Καρδίτσας να 

αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε 

ευθανασία κατόπιν έγκρισης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του 
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προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το 

ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Γ) Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη 

σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την 

απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν. 

Δ) Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή 

ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από 

τους φιλοζωικούς ομίλους Καρδίτσας. 

Ε) Τα αδέσποτα ζώα που  δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του 

κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους 

περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρδίτσας. Δεν επιτρέπεται 

επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 

αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς 

και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με το ν. 4039/2012 

όπως αυτός ισχύει. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων θα ελέγχεται από την πενταμελή 

επιτροπή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων καθώς και από την 

τριμελή επιτροπή  παραλαβής εργασιών.  

Επειδή  δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των περιστατικών η 

εκτίμηση των ζώων γίνεται κατά προσέγγιση.  

   

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
 
 Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
 Το 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.  

 Του Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
ΟΤΑ».  

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

 Του Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».  

 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 
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χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32/11.02.2014 τεύχος Α΄).  

 Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.109853 /23-01-2015 με ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1 με 
θέμα «Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση 
περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα». (Ή η υπ’αριθμ. 
331/10301/25.01.13 Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της 
Λύσσας στην Ελλάδα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 Αριθμ. 1697/74031/02.07.2015 Υπουργική Απόφαση (Β΄1544) 
 Του Ν.604/1977 ΦΕΚ Α 163 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών 

ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων».  
 Του Π.Δ. 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».  

 
Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Τεχνική έκθεση-προδιαγραφές 

β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης 

γ. Τιμολόγιο 

δ. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο 
Προσφορές  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο 

υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο 

οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα 

αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Προσφορά για την παροχή κτηνιατρικών 

υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  στο Δήμο Καρδίτσας». Μέσα στον 

φάκελο θα εσωκλείεται: 

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, η ημερομηνία σύνταξης της 

προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι μελέτησε και αποδέχεται τους 

όρους της τεχνικής έκθεσης – προδιαγραφών.  

 

Άρθρο 5ο 
Σύμβαση  
Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή 
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της σύμβασης. Ο χρόνος λήξης της εκτέλεσης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι  31 Δεκεμβρίου 2020  .  

 
Άρθρο 6ο  
Πληρωμή  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων. 

  

Άρθρο 7ο 
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη 

υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση 

του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.  

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. 

Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος δεν 

ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 8ο 
Πλημμελής εκτέλεση εργασιών  
Εφόσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

Άρθρο 9ο 
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει 31 

Δεκεμβρίου 2020. 
 
Άρθρο 10ο 
Υποχρεώσεις του ανάδοχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα εξής: 
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1. Να εφαρμόζει τους κανόνες της ορθής κτηνιατρικής πρακτικής. 

2. Να καταγράφει τα ζώα που σημαίνει στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί κατά την 

εγγραφή του ως χρήστης και κατέχει κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή 

ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.  

3. Να χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο ιατροφαρμακευτικό 

υλικό για την παροχή των κτηνιατρικών του υπηρεσιών. 

4. Κατά τις επεμβάσεις, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που να 

διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ασηψίας-αντισηψίας. 

5. Να τηρεί ατομικά δελτία με περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχε για κάθε 

ζώο που προσκομίστηκε στο ιατρείο του και να παραδίδει σταδιακά και μετά 

από κάθε περίπτωση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου το σχετικό αρχείο 

για τις παρασχεθείσες εργασίες. 

6. Να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για κάθε μεταβολή στις 

ατομικές καρτέλες του ζώου (π.χ. υιοθεσία, θάνατος κ.τ.λ.), καθώς και την 

διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ. όπου είναι 

υποχρεωτικό. 

7. Να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή την Πενταμελή 

Επιτροπή  για κάθε περιστατικό που θα χειρίζεται και βάσει του οποίου κρίνει 

ότι πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.  

8. Αναλαμβάνει την ευθύνη για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να 

επέλθουν λόγω πλημμελούς ή μη αποτελεσματικής άσκησης των 

υποχρεώσεών του όπως αυτές ορίζονται με την παρούσα σύμβαση. 

9. Να τηρεί με ακρίβεια τη σχετική μελέτη. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής του 

άρθρου 12 της παρούσας, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και εν 

γένει με το Προσωπικό και τα λοιπά Όργανα της αναθέτουσας Αρχής. 

11. Να ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του και να μεριμνήσει σε 

συνεργασία με τον φορέα για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών 

που πιθανόν να προκύψουν κατά το διάστημα της απουσίας του.  

12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης 

του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση άσκησης 

Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου 
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β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένο 

και πιστοποιημένο ιατροφαρμακευτικό υλικό για την παροχή των 

κτηνιατρικών του υπηρεσιών. 

 Άρθρο 11ο 

Υποχρεώσεις του φορέα 

 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνεται από εθελοντές 

των φιλοζωικών ομίλων Καρδίτσας σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας κατόπιν 

υποδείξεων των Δημοτικών ή των Τοπικών Συμβουλίων, των δημοτών ή της 

πενταμελούς επιτροπής για τη διαχείριση του προγράμματος. Τα αδέσποτα ζώα θα 

εντοπίζονται, θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό 

κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή 

ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς 

περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να υποβληθούν σε 

στείρωση, σήμανση, καταγραφή στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπ.Α.Α.Τ., 

αντιλυσσικό εμβολιασμό κλπ.  

   
Άρθρο 12ο 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
 Η Επιτροπή παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 

πιστοποίηση και την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου σύμφωνα με τα 

συμβαλλόμενα παραδοτέα κάθε ενέργειας από τον Ανάδοχο. Δύναται να 

συνεργάζεται με την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα συγκροτηθεί με Απόφαση 

Δημάρχου και να λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις 

αυτής με στόχο την ορθή εφαρμογή των σχετικών δράσεων.           

 Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης από τα αρμόδια Όργανα της αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΠΕ, 

Οικονομική Επιτροπή). 
 
Άρθρο 13ο 
Ανωτέρα βία 
 Ως ανώτερη βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικό γεγονός ανωτέρας βίας είναι η αιφνίδια ασθένεια του 

εντολοδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 

τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο 
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μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 14ο 
Αναθεώρηση τιμών 

 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 15ο 
Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών από τον ανάδοχο και αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 16ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 

και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 17ο 
Επίλυση διαφορών 
 Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καρδίτσα, 22/01/2020 

Η Συντάξασα 
Προϊσταμένη του Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής 
 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 
 
 
 

Σκόνδρα Μαρίνα  Βάϊος Ανυφαντής 
ΠΕ Γεωπόνος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΘΕΜΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.01-6162.0001   
  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &         
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για θηλυκό σκύλο 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για αρσενικό 
σκύλο 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Οι τιμές αφορούν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών αδιακρίτως φύλου 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός 
ζώων 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 

   1 Εξέταση για Leishmania 155   
2 Στείρωση 155   
3 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 155   
4 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 155   
5 Αποπαρασίτωση 155   
   ΣΥΝΟΛΟ  

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός 
ζώων 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 

   1 Εξέταση για Leishmania 8   
2 Στείρωση 8   
3 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 8   
4 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 8   
5 Αποπαρασίτωση 8   
   ΣΥΝΟΛΟ  

Α/Α Περιγραφή Εργασιών Αριθμός ζώων 
ενδεικτικά 

Τιμή ανά ζώο 
σε € (χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 

1 Ευθανασία( Κατόπιν εγκρίσεως από την 
πενταμελή επιτροπή του Δήμου) 

35   

2 Κτηνιατρική εξέταση Λυσσύποπτου 
(Κατόπιν Εντολής Παρακολούθησης) 

5   

3 Αντιλυσσικός Εμβολιασμός 29   
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄(Παροχή κτην. υπηρεσιών σε 155 θηλυκούς 
σκύλους) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄( Παροχή κτην. υπηρεσιών σε 8 αρσενικούς 
σκύλους) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄(Παροχή κτην. υπηρεσιών αδιακρίτως φύλου)  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
       
 

 

 

      Καρδίτσα, …..../…../2020 

       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

      

      ……………………… 
  Υπογραφή & Σφραγίδα 
          

         

4 Αποπαρασίτωση 29   

5 Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή 100   

6 Εξέταση για Leishmania 70   

7 Χειρουργική Επέμβαση(Ακτινογραφίες, 
νοσηλεία κ.λ.π.) 

5   

   ΣΥΝΟΛΟ  
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