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Μελέτη για «Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, 
αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στη Δ. Ενότητα Αχιλλείων », συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.886,00  € ,πλέον του ποσού  1.892.64  € ΦΠΑ 
24/%, από ίδιους πόρους» 
  
 
         Η παρούσα μελέτη, με τίτλο «Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
(στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στη Δ. Ενότητα Φαιάκων » αφορά στην 
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών ορίων 
της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η 
χρηματοδότηση είναι με ίδιους πόρους ,μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας και στελέχωσης του Δημοτικού 
Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς .  
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4830/2021  - ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 - Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις ,οι Δήμοι έχουν  την 
αρμοδιότητα   για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δηλαδή: για την περισυλλογή, την 
κτηνιατρική  εξέταση, την σήμανση και καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ( 
Ε.Μ.Ζ.Σ.), την αποπαρασίτωση, τον εμβολιασμό, την στείρωση, καθώς και την επαναφορά  στο οικείο  
περιβάλλον τους , εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, μετά την αποθεραπεία τους. Επίσης η 
επανεμφάνιση της νόσου της λύσσας, (η λύσσα είναι ιογενής ζωοανθρωπονόσος και προκαλεί 
αιφνίδια και ταχέως επιδεινούμενη εγκεφαλίτιδα), στη χώρα από τις 19-10-2012, καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη για τον εμβολιασμό των ζώων με αντιλυσσικά εμβόλια. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους 
κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που 
προκύπτει από την ύπαρξη φλεβοτόμων-μεταδοτών της Leishmania spp, επιβάλλεται, ανεξάρτητα από 
την κλινική τους εικόνα, ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της 
Leishmania spp αντισωμάτων και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, η θεραπεία ορίζεται από τον 
κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση 
εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων. 
        Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των ζώων, στον περιορισμό του πληθυσμού τους 
,στον περιορισμό μετάδοσης ασθενειών και γενικότερα στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
Στο Δήμο δεν υπηρετούν  κτηνίατρος, εκπαιδευτής/τρια σκύλων, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό στην 
περισυλλογή των ζώων. Επίσης δεν υπάρχει   κατάλληλο όχημα για την περισυλλογή των  αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, ούτε ιατρείο κτηνιατρικής φροντίδας.  
      Για τους ανωτέρω λόγους καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας  με 
κτηνίατρο για την υλοποίηση του  προγράμματος ,όπως αυτό προαναφέρεται. Σημειώνεται ότι ο 
Δήμος θα προχωρήσει  στην κατασκευή Δημοτικού Καταφυγίου και μέχρι την ολοκλήρωση 
κατασκευής και την αδειοδότησή του, η δαπάνη για τις συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας 
προϋπολογίζεται ενδεικτικά για την  ΟΜΑΔΑ Α ( σκύλοι ) στο ποσό 6.430,64 με Φ.Π.Α. 24%  και για 
την ΟΜΑΔΑ Β ( γάτες ) στο ποσό 3.348,00,00  με Φ.Π.Α. 24%.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Η συνολική δαπάνη παροχής υπηρεσιών προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 9.778,64 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και όλων των κρατήσεων, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και 
θα βαρύνει  τον ΚΑΕ 70.03.6117.005 με τίτλο «Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στη Δ. Ενότητα 
Αχιλλείων » με εγγεγραμμένη πίστωση 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



 
 
 
 
 
                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
   Στις τιμές  μονάδας των κτηνιατρικών εξετάσεων ,εγχειρήσεων, περιποίησης τραυμάτων  και 
λοιπών ενεργειών ,όπως αυτές αναλυτικότερα περιγράφονται κατωτέρω  περιλαμβάνονται ,η αμοιβή  
του Κτηνιάτρου ,τα φαρμακευτικά σκευάσματα, το υγειονομικό υλικό ,κλπ είδη για την υλοποίηση 
και ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας για καθένα ζώο και για τον ορισμό τους  λήφθηκαν υπόψη  οι  
τρέχουσες τιμές της αγοράς ,αλλά και οι τιμές που είχαν οριστεί στην μελέτη προηγούμενου έτους. 

Άρθρο 1ο 

Στείρωση θηλυκού σκύλου/γάτου και αρσενικού σκύλουΤα  ζώα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση 
για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους. Ακολουθεί  η στείρωση του ζώου. Η στείρωση 
περιλαμβάνει προεγχειρητικό έλεγχο, προνάρκωση, γενική αναισθησία, χορήγηση αντιβιοτικού, 
κρυφές ραφές, ράμματα που απορροφούνται καθαρισμό, αλλαγές επιδέσμων και ότι άλλο απαιτείται 
για την διασφάλιση της υγείας των ζώων. Μετά την ανάνηψη τα ζώα θα παραμένουν στο Ιατρείο  
ικανό χρόνο για αποκατάσταση και επανέλεγχο πριν την επανένταξή  τους στο φυσικό περιβάλλον.  
  
Τιμή μονάδας:  80 ευρώ για θηλυκό σκύλο, 60 ευρώ για αρσενικό σκύλο(χωρίς ΦΠΑ) 
                         30 ευρώ (για θηλυκή γάτα χωρίς Φ.Π.Α.) 

Άρθρο 2ο 

Αποπαρασίτωση. Η αποπαρασίτωση των ζώων αφορά στην καταπολέμηση ενδοπαράσιτων και 
εξωπαράσιτων και  πραγματοποιείται  με χορήγηση χαπιών per os στην πρώτη περίπτωση και με την 
εφαρμογή διαλύματος, με επίχυση στην δεύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε το βάρος 
του ζώου. 

Τιμή μονάδας: 10 ευρώ/ σκύλο, γάτα (χωρίς ΦΠΑ) 

Άρθρο 3ο 

Ευθανασία. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ,ότι τα  ζώα συντροφιάς  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 τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας 
τους, υποβάλλονται σε ευθανασία μετά τη λήψη απoφάσεων , των  Επιτροπών  της παρ. 6 του άρθρου 
46 του Ν. 4235/2014. 
  
Τιμή μονάδας: 25 ευρώ/ σκύλο (χωρίς ΦΠΑ) 
                        20 ευρώ/ γάτα (χωρίς ΦΠΑ ) 
 
Άρθρο 4ο 

 
Εμβολιασμός. Οι σκύλοι εμβολιάζονται εφόσον  βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία με το 
πολυδύναμο εμβόλιο (DHPL + Rabies) ανάλογα και οι γάτες με το τριπλό εμβόλιο και το εμβόλιο 
κατά της λύσσας. Σημειώνεται ότι στο κόστος εμβολιασμού, περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
εμβολίου. 
 
Τιμή μονάδας: 15 ευρώ/σκύλο (χωρίς ΦΠΑ) 
 20 ευρώ/γάτα (χωρίς ΦΠΑ ) 
 



 
Άρθρο 5ο 

 

Φιλοξενία αδέσποτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε κατάλληλο χώρο, φιλοξενία πέντε  (5) 
ημερών για σκύλους και τριών (3) ημερών για γάτες, χρόνος που σχετίζεται με την μετεγχειρητική 
αποκατάσταση του ζώου, αλλά και με την προσπάθεια-διαδικασία υιοθεσίας του ζώου. Οι χώροι 
φιλοξενίας θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του κτηνιατρείου και θα πρέπει να έχουν επαρκείς 
διαστάσεις για την ανάπαυση του ζώου, να είναι προστατευμένοι από ακραίες καιρικές συνθήκες και 
να διαθέτουν επαρκή αποστράγγιση και εύκολη πρόσβαση των ζώων σε πόσιμο νερό και τροφή.  
  
Τιμή μονάδας: 20 ευρώ/σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
             10 ευρώ/γάτα (χωρίς ΦΠΑ). 
   
Άρθρο 6 
 
Φιλοξενία και παρακολούθηση δεκαπέντε ημερών επικίνδυνων και λυσσύποπτων ζώων  
Η επικινδυνότητα ενός ζώου διαπιστώνεται κατά την κτηνιατρική εξέταση στην οποία υποβάλλεται το 
ζώο ,όταν περισυλλεχθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν έγγραφης καταγγελίας που 
υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο ή στο Αστυνομικό Τµήµα για αδέσποτο ζώο συντροφιάς, το οποίο 
εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά προς κάποιον άνθρωπο ή άλλο ζώο, θα πρέπει το ζώο αυτό να 
περισυλλέγεται και να παρακολουθείται η συμπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο . Κατά την 
παραµονή του ζώου , ελέγχεται η συµπεριφορά του προς το προσωπικό  (κτηνίατροι, βοηθητικό 
προσωπικό κ.α.) καθώς επίσης και η συµπεριφορά που εκδηλώνει προς τα υπόλοιπα ζώα που 
φιλοξενούνται στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ελεγχθεί και η απρόκλητη επιθετικότητα που 
πιθανόν να εµφανίσει κάποιο ζώο. Οι παρατηρήσεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου και οι παρατηρήσεις 
του/της εκπαιδευτή/τριας σκύλου ,αν ζητηθεί η γνώμη του/της, καταγράφονται σε εκθέσεις , οι  οποίες 
υποβάλλονται  στην πενταµελή επιτροπή , η οποία και αποφασίζει για την ένταξη ή μη του ζώου στο 
φυσικό περιβάλλον του.  
Η λύσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ 331/10301 (198/Β/2013) είναι νόσημα υποχρεωτικής 
δήλωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται με τη διαχείριση ζώων είναι υποχρεωμένο 
να κοινοποιεί άμεσα ,στις επίσημες αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κάθε περίπτωση 
υποψίας περιστατικού λύσσας σε ζώο της άγριας πανίδας ή σε κατοικίδιο ζώο, προκειμένου να 
εφαρμοσθούν άμεσα, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την περαιτέρω εξέταση και διερεύνηση των 
άρρωστων ή ύποπτων ζώων. Στην περίπτωση έκδοσης εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης  
αδέσποτου από Υπηρεσία Υγείας, λόγω επίθεσης σε άνθρωπο ,το ζώο θα περισυλλέγεται άμεσα, θα 
ενημερώνεται η  Κτηνιατρική Υπηρεσία του Νομού  και θα ακολουθεί η απομόνωσή του ώστε να μην 
έρχεται σε επαφή με άλλα ζώα για χρονικό διάστημα δεκαπέντε  ημερών. Στη συνέχεια θα  εκδίδεται 
δελτίο εξέτασης λυσσύποπτου ζώου κι αν το ζώο εμφανίσει συμπτώματα, διενεργείται ευθανασία και 
δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση. Αν  το ζώο δεν εμφανίσει συμπτώματα κατά την περίοδο 
απομόνωσης, διενεργείται  αντιλυσσικός εμβολιασμός, μετά τα λήξη του χρόνου απομόνωσης. 
  
Τιμή μονάδας: 100 ευρώ /σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Άρθρο 7ο 
 
 Ηλεκτρονική σήμανση, καταγραφή ,φωτογράφηση, τοποθέτηση περιλαίμιου   Στην πρώτη 
επίσκεψη στον/στην Κτηνίατρο , κάθε ζώο θα υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και θα 
πραγματοποιείται  σήμανση και καταγραφή του ζώου. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου 
συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση, στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του 
ζώου, συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip), το οποίο είναι παθητική συσκευή 
αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και 
τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή συμβατή με το πρότυπο ISO 
11785 και ο αριθμός ταυτοποίησης καταχωρείται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του 
Υπουργείου Εσωτερικών ( Ε.Μ.Ζ.Σ.). Επίσης, θα  τοποθετείται σε όλους τους σκύλους ειδικό 
περιλαίμιο, χρώματος μπλε για τα αρσενικά ζώα και κόκκινο για τα θηλυκά και στο οποίο θα 
αναγράφεται το όνομα του Δήμου ενώ  η δαπάνη της  προμήθειας των περιλαίμιων θα βαρύνει τον 
Κτηνίατρο. Θα συμπληρώνεται ατομική καρτέλα παρακολούθησης η οποία θα περιλαμβάνει, τη 



φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, 
μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την πιθανή ηλικία, την ημερομηνία περισυλλογής, 
την τοποθεσία περισυλλογής. Επιπλέον, θα πρέπει να καταγράφεται κάθε κτηνιατρική πράξη όπως, η 
ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, η ημερομηνία αποπαρασίτωσης, η ημερομηνία στείρωσης, 
το όνομα του Κτηνιάτρου που πραγματοποίησε την στείρωση, ο προορισμός του ζώου (υιοθεσία, 
επανένταξη, ευθανασία), η ημερομηνία επανένταξης του ζώου και ο τόπος επανένταξής του. Τέλος, 
στην καρτέλα θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση υιοθεσίας 
του ζώου, η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας και η ημερομηνία και η αιτία 
θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου. Τα ζώα που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά θα 
υιοθετούνται ,αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του υιθετούντος/υιοθετούσας για τη 
συμπεριφορά και την υγεία του ζώου. Οι ατομικές καρτέλες παρακολούθησης των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς μαζί με τα ηλεκτρονικά αρχεία θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα της 
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και στο πρώτο δεκαήμερο 
κάθε μήνα. 
 
Τιμή μονάδας: 20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)/σκύλο 
                        15 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)/γάτα 
 
Άρθρο 8ο 
 
Περισυλλογή-μεταφορά 
Η  περισυλλογή  και μεταφορά  των ζώων (σκύλων)  στο ιδιωτικό κτηνιατρείο, θα πραγματοποιείται 
από τον/την  ανάδοχο, με τη χρήση κατάλληλου οχήματος για την ασφαλή μεταφορά των ζώων και  
εκπαιδευμένου προσωπικού ,αν αυτό απαιτείται.   
  
Τιμή μονάδας: 20 ευρώ/σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
 
 
Άρθρο 9ο 

 

Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον 
Η επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ζώων που δεν υιοθετήθηκαν , θα πραγματοποιείται από 
τον/την  ανάδοχο, με τη χρήση κατάλληλου οχήματος για την ασφαλή μεταφορά των ζώων και  
εκπαιδευμένου προσωπικού ,αν αυτό απαιτείται. Τα ζώα που παρουσιάζουν προβληματική 
συμπεριφορά (προσέγγιση σε κινούμενα οχήματα με κίνδυνο την πρόκληση ατυχήματος, δημιουργία 
αγέλης κ.α.) θα  επανεντάσσονται  σε άλλα σημεία , με σκοπό τη διάσπαση της αγέλης.  
 
Τιμή μονάδας: 20 ευρώ/σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
  
Άρθρο 10ο 

 
Κλινική εξέταση, διαχωρισμός σε υγιή και ασθενή. 
Λεπτομερής κλινική εξέταση των ζώων από τον Κτηνίατρο. 
 
Τιμή μονάδας: 15 ευρώ / σκύλο, γάτα (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Άρθρο 11Ο  
 
Τεστ ανίχνευσης επικίνδυνων ασθενειών (Λεισμάνια, Ερλιχίωση, Διροφιλαρρίωση, Ανάπλασμα ) 
Κατά την κλινική εξέταση θα διενεργείται τεστ ανίχνευσης ασθενειών δυνητικά επικίνδυνων για την 
ευζωία των σκύλων αλλά και για τον άνθρωπο ,όπως η Λεισμάνια ( καλαζάρ). 
Το τεστ θα αφορά την ανίχνευση αντισωμάτων για τις ασθένειες Διροφιλαρρίωση, Ανάπλασμα. 
Λεισμάνια και Ερλίχίωση. 
 
Τιμή μονάδας: 23 ευρώ / σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
 
 



 
 
 
Άρθρο 12Ο    
 
Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 20 kg 
Εάν  το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό ως προς την Λεισμάνια , η θεραπεία για σκύλους έως 20 kg 
ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη 
χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συνταγή όπου αναφέρεται το πρωτόκολλο θεραπείας με την 
υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα κτηνιάτρου, φυλάσσεται στο αρχείο του καταφυγίου ή του 
δήμου και αντίγραφό της φέρει σε περίπτωση υιοθεσίας ο ιδιοκτήτης. Εάν  μετά από γνωμάτευση του  
κτηνιάτρου, επιβεβαιώνεται η μη αναστρέψιμη πορεία της νόσου, οι αδέσποτοι σκύλοι υπόκεινται σε 
ευθανασία. Λόγω της πολύμηνης διάρκειας της θεραπευτικής αγωγής, η θεραπεία θα γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης και συνεργασίας, σε χώρους εθελοντών φιλόζωων ή νόμιμων ενδιαιτημάτων, με την 
επίβλεψη του κτηνιάτρου και την παροχή των κτηνιατρικών φαρμάκων. 
 
Τιμή μονάδας: 161 ευρώ / σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Άρθρο 13Ο  
 
  Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 30 kg 
Εάν  το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό ως προς την Λεισμάνια , η θεραπεία για σκύλους έως 30 kg 
ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη 
χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συνταγή όπου αναφέρεται το πρωτόκολλο θεραπείας με την 
υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα κτηνιάτρου, φυλάσσεται στο αρχείο του καταφυγίου ή του 
δήμου και αντίγραφό της φέρει σε περίπτωση υιοθεσίας ο ιδιοκτήτης. Εάν  μετά από γνωμάτευση του  
κτηνιάτρου, επιβεβαιώνεται η μη αναστρέψιμη πορεία της νόσου, οι αδέσποτοι σκύλοι υπόκεινται σε 
ευθανασία. Λόγω της πολύμηνης διάρκειας της θεραπευτικής αγωγής, η θεραπεία θα γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης και συνεργασίας, σε χώρους εθελοντών φιλόζωων ή νόμιμων ενδιαιτημάτων, με την 
επίβλεψη του κτηνιάτρου και την παροχή των κτηνιατρικών φαρμάκων. 
 
Τιμή μονάδας: 241 ευρώ / σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
 
   Άρθρο 14Ο  
 
Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 
 Αντιμετώπιση διάφορων έκτακτων - επειγόντων περιστατικών όπως πυομήτρα, στροφή στομάχου, 
αφαίρεση ξένων σωμάτων, ορθοπεδικά περιστατικά, τραύματα κ.α. 
 
Τιμή μονάδας: 80 ευρώ/σκύλο (χωρίς ΦΠΑ). 
             40 ευρώ/γάτα (χωρίς ΦΠΑ). 
 
   Άρθρο 15Ο    
 
Ακτινογραφίες 
Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος είναι βασική διαγνωστική μέθοδος που βοηθά στον καθορισμό του τρόπου 
αντιμετώπισης καταγμάτων και στη διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων όπως καρδιακή 
ανεπάρκεια, υγρές συλλογές θώρακα κλπ  και θα  πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί κλινική 
εξέταση για κάταγμα, δυσπλασία κ.α..  
 
Τιμή μονάδας: 10 ευρώ/σκύλο , γάτα (χωρίς ΦΠΑ). 



 
  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α     ( ΣΚΥΛΟΙ )  CPV: 85200000-1 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου  12 80 960,00 

2 Στείρωση αρσενικού σκύλου  5  
60 

 
300,00 

3 Φιλοξενία και παρακολούθηση 
δεκαπέντε ημερών επικίνδυνων 

και λυσσύποπτων ζώων 

Υ
πη

ρε
σι

α 
σε

 ζ
ω

α 

 
2 

 
100 

 
200,00 

4 Αποπαρασίτωση (διάλυμα για 
επίχυση και χάπια per os) 

19 10 190,00 

5 Ευθανασία 1 25 25,00 
6 Εμβολιασμός με το εξαπλό 

εμβόλιο 
19 15 285,00 

7 Φιλοξενία πέντε ημερών 19 20 380,00 

8  Τεστ ανίχνευσης επικίνδυνων 
ασθενειών (Λεισμάνια, 
Ερλιχίωση, Διροφιλαρρίωση, 
Ανάπλασμα ) 

19 23 437,00 

9 Ηλεκτρονική σήμανση – 
καταγραφή – φωτογράφηση-

τοποθέτηση περιλαίμιου 

19 20 380,00 

10 Περισυλλογή-μεταφορά στη 
κτηνιατρική κλινική 

19 20 380,00 

11 Επανένταξη στο φυσικό 
περιβάλλον 

19 20 380,00 

 
12 

Κλινική εξέταση και διαχωρισμός 
σε ασθενή-υγιή 

19 15 285,00 

13. Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 
20 kg 

2 161 322,00 

14. Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 
30 kg 

2 241 482,00 

15. Έκτακτα – επείγοντα περιστατικά 2 80 160,00 

16. Ακτινογραφίες 2 10 20,00 

    Σύνολο 5.186,00 
    Φ.Π.Α. 24% 1.244,64 

 
 

   Γενικό σύνολο 
 

6.430,64 

 
 
 
  
  
 
 
 



 
  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Β       ( ΓΑΤΕΣ )       CPV: 85200000-1 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Στείρωση θηλυκής γάτας  20 30 600,00 

2 Φιλοξενία τριών ημερών 

Υ
πη

ρε
σι

α 
σε

 ζ
ω

α 

25 10 250,00 

3 Αποπαρασίτωση (διάλυμα για 
επίχυση και χάπια per os) 

25 10 250,00 

4 Ευθανασία 
 

5 20 100,00 

5 Εμβολιασμός με το εξαπλό 
εμβόλιο 

25 20 500,00 

7 Ηλεκτρονική σήμανση – 
καταγραφή – φωτογράφηση 

25 15 375,00 

9 Κλινική εξέταση και διαχωρισμός 
σε ασθενή-υγιή 

25 15 375,00 

10 Έκτακτα – επείγοντα περιστατικα 5 40 200,00 

11 Ακτινογραφίες  5 10 50,00 

    Σύνολο 
 

2.700,00 

    Φ.Π.Α. 24% 648,00 

 
 

 
  
 
 
 
 

  Γενικό σύνολο 
 

3.348,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ   
                                ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
   Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη παροχή υπηρεσιών για την   
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip 
κλπ) στη Δημ. Ενότητα Αχιλλείων ,έτους 2022, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Άρθρο 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
    Η συγγραφή αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων,  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων με ίδιους πόρους ,διάρκειας έως 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης ή μέχρι της εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας και 
στελέχωσης του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς .  
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4830/2021  - ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 - Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις ,οι Δήμοι έχουν  την 
αρμοδιότητα   για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δηλαδή: για την περισυλλογή, την 
κτηνιατρική  εξέταση, την σήμανση και καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ( 
Ε.Μ.Ζ.Σ.), την αποπαρασίτωση, τον εμβολιασμό, την στείρωση, καθώς και την επαναφορά  στο οικείο  
περιβάλλον τους , εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, μετά την αποθεραπεία τους. Επίσης η 
επανεμφάνιση της νόσου της λύσσας, (η λύσσα είναι ιογενής ζωοανθρωπονόσος και προκαλεί 
αιφνίδια και ταχέως επιδεινούμενη εγκεφαλίτιδα), στη χώρα από τις 19-10-2012, καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη για τον εμβολιασμό των ζώων με αντιλυσσικά εμβόλια. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους 
κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που  
προκύπτει από την ύπαρξη φλεβοτόμων-μεταδοτών της Leishmania spp, επιβάλλεται, ανεξάρτητα από 
την κλινική τους εικόνα, ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της 
Leishmania spp αντισωμάτων και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, η θεραπεία ορίζεται από τον 
κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση 
εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων. 
        Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των ζώων, στον περιορισμό του πληθυσμού τους 
,στον περιορισμό μετάδοσης ασθενειών και γενικότερα στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
Στο Δήμο δεν υπηρετούν  κτηνίατρος, εκπαιδευτής/τρια σκύλων, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό στην 
περισυλλογή των ζώων. Επίσης δεν υπάρχει   κατάλληλο όχημα για την περισυλλογή των  αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, ούτε ιατρείο κτηνιατρικής φροντίδας.  
      Για τους ανωτέρω λόγους καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας  με 
κτηνίατρο για την υλοποίηση του  προγράμματος ,όπως αυτό προαναφέρεται. Η επιλογή του 
αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει  του Ν. 4412/16 και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία. 
     
 
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  
2. Ν.3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».   
3. N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α και τον Ν. 4782/2021. 

4. Του N. 3861/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. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) 
άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

9. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’ 
10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’4782/21«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
11. Του N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία» 

 
Όπως  ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν 
κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας. 

 
Άρθρο 3ο :  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται για την ΟΜΑΔΑ Α μέχρι του ποσού των 5.186,00 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 1.244,64 ευρώ και για την ΟΜΑΔΑ Β μέχρι του ποσού 2.700,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 648,00 ευρώ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
ανέρχεται μέχρι του ποσού  των 9.778,64  ευρώ με Φ.Π.Α. 24%   
Η  χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους  και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.Ε 
70.03.6117.005 ποσού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και τίτλο «Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στη Δ. Ενότητα Αχιλλείων 
» του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022. 
 
Άρθρο 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  
 
Η παραπάνω υπηρεσία θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του 
N.4412/2016 .  
 
Άρθρο 5ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που   προσδιορίζεται 
βάση  τιμής . 

Δεκτές θα γίνουν οι  προσφορές  ή για μία ομάδα ( Α ή Β ) ή   για όλες τις ομάδες και για το 
σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας  εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης.   
 
   
Άρθρο 6ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  



δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. 

2.Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
 Άρθρο 7ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ως  κριτήρια επιλογής ορίζονται : 

A. Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: 
1. Να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα -ΓΕΩΤΕΕ. 
2. Να έχει άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου σε ισχύ από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Το κτηνιατρείο  να εδρεύει στο Δήμο 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 
 

B. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια: 
Δεν απαιτείται 
 

Γ.   Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα: 
1. Να κατέχει επαγγελματικό όχημα μεταφοράς  ζώων 
2. Να διαθέτει επαρκείς χώρους φιλοξενίας αδέσποτων ζωών για τις ανάγκες του Δήμου. 
3. Να διαθέτει ή να συνεργάζεται με συνεργείο  προσωπικού περισυλλογής και εκπαίδευσης 

ζώων. 
 
 
Άρθρο 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ &  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
A: Επί ποινή αποκλεισμού   τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1 . Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α., ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

Β. Επίσης πρέπει να καταθέσουν ως  απόδειξη των κριτηρίων επιλογής  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά 
τους(ΓΕΩΤΕΕ) (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους) 

 
2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας κτηνιατρείου σε ισχύ από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Το κτηνιατρείο θα πρέπει να εδρεύει στο Δήμο 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΖΩΩΝ 
 Άδεια κυκλοφορίας 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
 ΚΤΕΟ 

 



 
4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΖΩΩΝ                                                                  
 Αριθμός χώρων φύλαξης και διαστάσεις ( ενδεικτικές φωτογραφίες ) 
 Χώρος φύλαξης επικίνδυνων-λυσσύποπτων και διαστάσεις 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης καθώς και τις ειδικές και 

γενικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και θα 
αναφέρει αναλυτικά στοιχεία συνεργείου περισυλλογής και εκπαιδευτών ζώων . 

 
 
Άρθρο 9ο  :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
  Η διάρκεια της Σύμβασης, ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και για χρονικό 
διάστημα   δώδεκα (12) μηνών .  
Στην περίπτωση της έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων ο ανάδοχος 
δεν θα χρεώνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο καταφύγιο. 
Ο αριθμός δε ανά εργασία είναι ενδεικτικός και σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες και 
προτεραιότητες κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 10Ο :  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 
της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 
αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. [2] 

3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 

 



 

 

 
Άρθρο 11Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται, είτε με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ανά 
ομάδα είτε τμηματικά ανά ομάδα, με την   έκδοση βεβαίωσης παραλαβής  του προϊσταμένου του  
τμήματος Πρωτογενούς Τομέα κατόπιν της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του επιβλέποντος της 
σύμβασης.  
 
Άρθρο 12ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων 
Νήσων, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την  οριστική παραλαβή  των 
υπηρεσιών και την έκδοση των  βεβαιώσεων  παραλαβής και καλής εκτέλεσης . 
 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις .  
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 
 

Άρθρο 13Ο :  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του  αρμόδιου  οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε 
τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της 
παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
3.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
  
Α. Γενικές Υποχρεώσεις  
 
1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 



 
2. Οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα 
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 
113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που 
ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 
3.Η υποχρέωση της παραγράφου 1:(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130. 
4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του 
ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
Β. Ειδικές Υποχρεώσεις 
 
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται στη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών  και λοιπών διατάξεων και 
οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών που του κοινοποιούνται αναφορικά με αδέσποτα ζώα. 

 Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως έξοδα, δαπάνες 
φαρμακευτικών προϊόντων, κόστος περιλαίμιων ζώων. 

 Να έχει εγγραφεί στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να  εκτελεί την 
σήμανση και την καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική βάση ( Ε.Μ.Ζ.Σ.), να διατηρεί ατομικές καρτέλες παρακολούθησης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα περιγράφονται όλες οι κτηνιατρικές πράξεις, ο τόπος και 
ο χρόνος επανένταξης του ζώου και να τα αποστέλλει στο Δήμο στο πρώτο δεκαήμερο κάθε 
μήνα. Επίσης να συντάσσει τα συμβόλαια υιοθεσίας για τα ζώα που υιοθετούνται το διάστημα 
παραμονής τους στην κτηνιατρική κλινική. 

 Να εποπτεύει και να ελέγχει το έργο των συνεργείων περισυλλογής ως προς τις επιτρεπόμενες 
μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων.  

 Να παρακολουθεί την συμπεριφορά των ζώων, να συνεργάζεται με εκπαιδευτή/τρια όπου 
απαιτείται  και να καταθέτει τις παρατηρήσεις του στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης 
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου  ενώ γι αυτά που   
έχει εκδοθεί δελτίο εντολής παρακολούθησης αναφορικά με τη λύσσα  να εκτελεί τις 
απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 
ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Δήμου για έκτακτα περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο. Εφόσον 
ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, να μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το 
αδέσποτο ζώο ο ίδιος ή με συνεργείο περισυλλογής  έμπειρο ως προς τις επιτρεπόμενες 
μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων.  Το ζώο θα μεταφέρεται στην κτηνιατρική 
κλινική, για τις απαραίτητες κτηνιατρικές πράξεις (κλινική εξέταση, εμβολιασμός κ.λ.π. ), με 
όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά του . 

 
 Εφόσον γίνουν οι κατάλληλες εργασίες και θεραπείες για κάθε ζώο και αν αυτό δεν μπορεί να 

υιοθετηθεί, το ζώο θα μεταφέρεται και θα επανεντάσσεται στο φυσικό του περιβάλλον, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών του Νόμου, όπου απαιτούνται. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Άρθρο 15ο :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η  Σύμβαση διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 
  
 Συντάχθηκε                                                Θεωρήθηκε                                              
                                            Με εντολή Δημάρχου                             Με εντολή Δημάρχου 
                                         Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος               Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 
                                              Πρωτογενούς Τομέα                                Τοπικής Οικονομίας 

 
 
 
                                               Βασιλική Μανιώτου                                Ιωάννα Μεταλληνού 
                                                   ΠΕ Γεωπόνων                                 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 



 
  
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομίας 
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα       
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΜΑΔΑ Α     ( ΣΚΥΛΟΙ ) ΜΕ CPV:85200000-1 

Κέρκυρα…/…/….. 
                                                                                               Ο/Η Προσφέρων/ουσα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου  12 80   

2 Στείρωση αρσενικού σκύλου  5 60   

3 Φιλοξενία και παρακολούθηση 
δεκαπέντε ημερών  επικίνδυνων 
και λυσσύποπτων ζώων 

Υ
πη

ρε
σι

α 
σε

 ζ
ω

α 

 
2 

 
100 

  

4 Αποπαρασίτωση (διάλυμα για 
επίχυση και χάπια per os) 

19 10   

5 Ευθανασία 1 25   

6 Εμβολιασμός με το εξαπλό εμβόλιο 19 15   

7 Φιλοξενία πέντε ημερών 19 20   

8  Τεστ ανίχνευσης επικίνδυνων 
ασθενειών (Λεισμάνια, 
Ερλιχίωση, Διροφιλαρρίωση, 
Ανάπλασμα ) 

19 23   

9 Ηλεκτρονική σήμανση – 
καταγραφή – φωτογράφηση-
τοποθέτηση περιλαίμιου 

19 20   

10 Περισυλλογή-μεταφορά στη 
κτηνιατρική κλινική 

19 20   

11 Επανένταξη στο φυσικό 
περιβάλλον 

19 20   

 
12 

Κλινική εξέταση και διαχωρισμός 
σε ασθενή-υγιή 

19 15   

13. Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 
20 kg 

2 161   

14. Θεραπεία λεισμάνιας για ζώα έως 
30 kg 

2 241   

15. Έκτακτα – επείγοντα περιστατικά 2 80   

16. Ακτινογραφίες 2 10   

   Σύνολο  
   Φ.Π.Α. 24%  

 
 

  Γενικό σύνολο 
 

 



 
  
  
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομίας 
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΟΜΑΔΑ Β       ( ΓΑΤΕΣ ) ΜΕ CPV:85200000-1 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

1 Στείρωση θηλυκής γάτας 

Υ
πη

ρε
σι

α 
σε

 ζ
ω

α 

20 30   

2 Φιλοξενία τριών ημερών 25 10   

3 Αποπαρασίτωση (διάλυμα για 
επίχυση και χάπια per os) 

25 10   

4 Ευθανασία 
 

5 20   

5 Εμβολιασμός με το εξαπλό 
εμβόλιο 

25 20   

7 Ηλεκτρονική σήμανση – 
καταγραφή – φωτογράφηση 

25 15   

9 Κλινική εξέταση και διαχωρισμός 
σε ασθενή-υγιή 

25 15   

10 Έκτακτα – επείγοντα περιστατικα 5 40   

11 Ακτινογραφίες  5 10   

    Σύνολο 
 

  

    Φ.Π.Α. 
24% 

  

 
 

 
  
 
 
 
 

  Γενικό 
σύνολο 

 

  

 
Κέρκυρα…/…/….. 

                                                                                               Ο/Η Προσφέρων/ουσα 
 
 
 
 
 
 


