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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Π ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Πληροφορίες :Παπαματθαίου Αικ.                       ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ : 05/11/2020 
Ταχ. Δ/νση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  41014 
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2004 860 
FAX:  213 2004 859  
e-mail: dimosia_ygeia@nikaia-rentis.gov.gr 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15/2-2-2012τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄ άρθρο 46), ανατέθηκε στους Δήμους και στις Κοινότητες η 
αρμοδιότητα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι – γάτες). Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να 
ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία.  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εργασία «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της 
φροντίδας αδέσποτων ζώων (γάτες), ηλεκτρονική σήμανση, αντιλυσσικό εμβολιασμό, 
στείρωση, για ένα (1) έτος. Η δαπάνη θα ανέρχεται σε ύψος ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα είναι μερισμένη κατά ποσό ύψους δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σε βάρος του 
Κ.Α:15.6474.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 και κατά ποσό ύψους εννέα 
χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον αντίστοιχο 
Κ.Α:15.6474.0001, του υπό σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021, με τίτλο            
«Δαπάνες για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων βάση των Ν.4039/12 & Ν.4235/14». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 
1)ο Δήμος μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, δεν έχει 

κτιριακές εγκαταστάσεις φιλοξενίας, αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, για την περισυλλογή, 
μεταφορά και αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς 

2)την υφιστάμενη  συνεργασία με ΠΕΣΥΔΑΠ – ΔΙΚΕΠΑΖ για αδέσποτα ζώα(σκύλους) σύμφωνα 
με την 282/2012 με ΑΔΑ:Β43ΕΟΠΙΕ-ΕΚ9 απόφαση του ΠΕΣΥΔΑΠ, κανονισμού λειτουργίας του ΔΙΚΕΠΑΖ, 
καθώς και τους μέχρι σήμερα ετήσιους απολογισμούς περισυλλογών-παρεμβάσεων που μας έχουν 
υποβάλλει 

3)την ανάγκη περιορισμού του αριθμού των αδέσποτων γατιών  
4)την σημασία που πρέπει να δίνεται ώστε τα αδέσποτα ζώα (γάτες) που κυκλοφορούν στην 

πόλη να είναι υγιή, προκειμένου να αποφεύγονται μεταδοτικά νοσήματα και  να προστατεύεται η 
δημόσια υγεία  

5) την σωρεία αιτημάτων που δέχθηκε η υπηρεσία κατά την αντιμετώπιση σε α΄ φάση των 
παραπάνω ζητημάτων, με τις προηγούμενες συμβάσεις  69369/5.575,04€/2017, 64996/8.235,00€/2018, 
48288/7.768,76€/2019    και την μερική αντιμετώπιση τους, με αυτές 
           6) την ολοκλήρωση της με αρ. 48288/10-10-2019 σύμβασης στις 09/09/2020, για στείρωση 
(140) εκατόν σαράντα γατιών, καθώς και της προηγούμενης σύμβασης 64996/8.235,04€/2018 για 
στείρωση (125) εξήντα γατιών, ενώ τα αιτήματα που έχουμε δεχθεί ως υπηρεσία ανέρχονται σήμερα 
στα (200) διακόσια, για στείρωση (850) οκτακοσίων πενήντα γατιών.  

Οπότε με την παρούσα τεχνική περιγραφή αντιμετωπίζουμε το αντίστοιχο ζήτημα για τα 
αδέσποτα ζώα (γάτες). 

Η παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα υλοποιείται  σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές 
μονάδος της μελέτης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού και της υπογραφείσας 
σύμβασης και έως τη λήξη αυτής με διάρκεια το ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. 
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Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία, θα παρέχεται μόνο εφόσον στον ανάδοχο έχει αποσταλεί η 
έγγραφη φόρμα – αίτημα, από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας και έχει οριστεί ο χρόνος 
εξυπηρέτησης του ζώου. 
 Είναι σημαντική η υλοποίηση της ενέργειας για τα αδέσποτα(γατιά), με στόχο την καταγραφή 
του αριθμού τους, την διενέργεια ελέγχων ως προς το να είναι αυτά υγιή και στειρωμένα. 
Ευθυγραμμίζεται με την ανταπόκριση της Διοίκησης στην υφιστάμενη νομοθεσία  ταυτόχρονα με τη  
προστασία της δημόσιας υγείας .  

 Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(11.500,00€)    με την απαιτούμενη πίστωση να  συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%. 

 
 
 
 

         Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                                                            
 
 
 
 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ   
       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   Αγ.Ι.Ρέντης : 05/11/2020 
Ταχ. Δ/νση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8                 Αρ.Πρωτ. :     
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓΙ.ΡΕΝΤΗ 
ΤΗΛ.: 213 2004 860 
FAX:  213 2004 859 
e-mail: dimosia_ygeia@nikaia-rentis.gov.gr 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Αφορά στη τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία, τις προδιαγραφές που έχουν 

οριστεί από το αρμόδιο υπουργείο και έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Υποχρέωση 

του ανάδοχου  κτηνιάτρου να προσκομίζει στο Δήμο έγκαιρα όλα τα στοιχεία του ζώου (φύλο, χρώμα, 

μέγεθος, ηλικία, φωτογραφία ζώου, ημερομηνία περισυλλογής, ημερομηνία στείρωσης, εμβολιασμού, 

ελέγχου για λεϊσμάνια), μετά την καταχώρησή τους στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΑΑΤ.  

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Διενεργούνται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, για να προχωρήσει ο κτηνίατρος στη 

στείρωση – περίθαλψη του ζώου. 

2)ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Διαγνωστικό βοήθημα σε πολλά νοσήματα. 

3)ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ανά συνήθη παράμετρο Ουρία, Κρεατινίνη , Αλκαλική Φωσφατάση, 

Αλανινική τρανσαμινάση. 

4)ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΑΣ FIV (ab), FELR (ag) Κρίνεται απαραίτητη σε 

ζώα που είναι ύποπτα γι αυτά τα νοσήματα, σε ζώα που δεν ανταποκρίνονται μετά τη λήψη 

αντιβιοτικών. 

5)ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ Αφορά στην ενέσιμη χορήγηση εμβολίου.  

6) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

Αφορά στη διαμονή του ζώου, μόνο στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, εφ όσον κριθεί σκόπιμα 

αναγκαίο και απαραίτητο, για την υγεία του συγκεκριμένου, από τον κτηνίατρο και με τη σύμφωνη 

γνώμη του Δήμου, σε ειδικά διαμορφωμένο κλουβί που θα πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής 

νομοθεσίας, προκειμένου το αδέσποτο να ανακάμψει από την επέμβαση στείρωσης. Όταν τα ζώα θα 

εξέρχονται την επόμενη ημέρα της επέμβασης, η παραμονή θα χρεώνεται ως ημέρα μετεγχειρητικής 

φροντίδας.  Τη μετεγχειρητική φροντίδα δύναται να παρέχουν και συνεργαζόμενοι φιλόζωοι – συνοδοί 

που θα τα παραλαμβάνουν αυθημερόν από τον ανάδοχο – κτηνίατρο. 

7) ΣΤΕΙΡΩΣΗ Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το 

επάγγελμα, απαιτεί χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο 

κτηνίατρο. Αφορά στην πλήρη ωοθήκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα (γατιά) ή ορχεκτομή στους 
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αρσενικούς αδέσποτους (γάτους).Τα ράμματα είναι απορροφήσιιμα. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση 

ζώα νεαρής ηλικίας. Μετά τη στείρωση θα χορηγείτε αντιβίωση για προληπτικούς λόγους για ένα 

δεκαήμερο. Το φάρμακο θα παραδίδεται από το συνεργαζόμενο ιατρείο, προς το φιλόζωο που θα 

επιτηρεί το ζώο, προκειμένου να του το χορηγήσει. 

 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
               ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

                       ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Αρ.Τεχνικής Περιγραφής  :  41014/05-11-2020 

 

«Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της 
φροντίδας αδέσποτων ζώων (γατιά) 
ηλεκτρονική σήμανση, αντιλυσσικό 

εμβολιασμό» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

         

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 140 13,00 1.820,00 € 

2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 140 10,00 1.400,00 € 

3 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ALT, 
ALP, CREA, UREA) 

140 13,00 1.820,00 € 

4 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ FIV 
(AB), FELR (AG) 

10 27,00 270,00 € 

5 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  

140 9,00         1.260,00 € 

6 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ / ΗΜΕΡΑ 

35 23,00 805,00 € 

7 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ 125 30,00 3.750,00 € 

8 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 15 25,00 375,00 € 
      

   ΚΑΘΑΡΟ 9.274,19€ 

   ΦΠΑ 24% 2.225,81€ 

      ΣΥΝΟΛΟ 11.500,00 € 

      
     

 
                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 
 

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

            ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
            Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 



 6 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8 
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ               Αγ.Ι.Ρέντης: 05/11/2020 
ΤΗΛ.: 213 2004 860      Aρ.Πρωτ:       
FAX:  213 2004 859 
e-mail: dimosia_ygeia@nikaia-rentis.gov.gr 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Ν.4412/8-8-2016 «Δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για την 

περίθαλψη ζώων. Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή 

της προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και 

εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο 

προσωπικό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα Ταμεία επικουρικής 

ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία μας, λοιπά δικαιολογητικά που θα 

απαιτηθούν άμεσα κατά το στάδιο χρηματοδότησης του Δήμου από τους προβλεπόμενους φορείς. 

Τόσο κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς για τις εργασίες όσο και κατά το στάδιο  εκτέλεσης 

αυτών  ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει σε ισχύ τα κάτωθι:  

 Πιστοποιητικό ΓΕΩ.ΤΕ.Ε από το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό  

 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή που θα εκδοθεί το πολύ ένα έτος πριν την 

ανάθεση της εργασίας  

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα 

 καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό ζητηθεί από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας. 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

            ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
            Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΜΠΙΧΑΚΗ 8      Αγ.Ι.Ρέντης: 05/11/2020 
Ταχ. Κώδικας: 18233 Αγ.Ι.Ρέντης    Aρ.Πρωτ:     
ΤΗΛ.: 213 2004 860 
FAX: 213  2004 859 
e-mail: dimosia_ygeia@nikaia-rentis.gov.gr 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Για όλα τα ζώα συντροφιάς (γατιά) που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του 

προγράμματος του έτους, δημιουργείται από τον ανάδοχο καρτέλα – βιβλιάριο στην οποία θα 

περιλαμβάνονται κατά ελάχιστο τα κάτωθι. Θα υπογράφεται από τον ίδιο και θα προσκομίζεται στο 

Δήμο, τόσο κατά την διάρκεια της σύμβασης (ανά τρίμηνο), όσο και στη λήξη αυτής. 

 

 Φωτογραφία  

 Περιγραφικά στοιχεία (π.χ. φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη ηλικία) 

 Η αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

περίθαλψη και τον εμβολιασμό τους 

 Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε 

 Ημερομηνία αντιλυσσικού εμβολιασμού 

 Ημερομηνία στείρωσης 

 

Συμπληρωματικά θα τηρείται θα προσκομίζει στο Δήμο, τόσο κατά την διάρκεια της σύμβασης (ανά 

τρίμηνο), όσο και στη λήξη αυτής, έγχαρτα και σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής excel τα κάτωθι στοιχεία 

για το σύνολο των γατιών που στειρώνει. 

 Αριθμό ζώου 

 Αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης 

 Φύλο 

 Φυλή 

 Χρώμα 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Ημερομηνία αντιλυσσικού εμβολιασμού 

 Ημερομηνία βασικού βιοχημικού ελέγχου 

 Ημερομηνία στείρωσης 

 Αριθμό πρωτοκόλλου αιτήματος από το Δήμο 

 Ημερομηνία εξαγωγής 

 Αναλυτικά τα υλικά και φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν 
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 Τα συμπτώματα και τις παραπάνω ημέρες παραμονής, σε περίπτωση μετεγχειρητικής 

νοσηλείας 

 Ποια ζώα χρειάστηκαν ορολογικές εξετάσεις 

 

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με την γνωμάτευση του 

κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός  των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, αφού προηγουμένως έχουν πραγματοποιηθεί οι 

κτηνιατρικά περιγραφόμενες υπηρεσίες και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΑΑΤ. 

 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(11.500,00€) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6474.0001 με 

τίτλο «Δαπάνες για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων βάση των Ν.4039/12 & Ν.4235/14». 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει την προσφορά του, για το σύνολο των απαιτούμενων κτηνιατρικών 

υπηρεσιών, αναγράφοντας τη τιμή μονάδος για κάθε μια από αυτές. Στη περίπτωση που δεν υποβάλλει 

προσφορά για κάποια από αυτές, αυτομάτως αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

Στη περίπτωση που καταγραφεί κρούσμα λύσσας στην άγρια πανίδα στο Δήμο   Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και κατά προτεραιότητα, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός  

όλων των αδέσποτων γατιών με ταυτόχρονη σήμανση και καταγραφή  τους. Αυτό σημαίνει ότι θα 

παρακαμφθεί προσωρινά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης  των αδέσποτων γατιών.  

 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
      ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

                      ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


