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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (2021) 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
     Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έντονη η παρουσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας την επιθυμία της 

για έμπρακτη στήριξη του δικαιώματος των ζώων στη ζωή αλλά και την προστασία της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για την διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες ευζωίας αναφορικά με την 

προστασία και την καλή μεταχείρισή τους. Ο Δήμος Καλαμάτας εφαρμόζει από την πρώτη 
στιγμή το Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο Ν4235/2014 το 

πρόγραμμα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 
Προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση,συντάσσει αυτή τη μελέτη προϋπολογισμού 

8.177,80€ με το Φ.Π.Α., με τίτλο «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων (2021)» η 
οποία θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την περισυλλογή, τη μεταφορά και τη 

φιλοξενία των αδέσποτων ζώων από τα όρια του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας.   

     Το πρόγραμμα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στα όρια του  Δήμου Καλαμάτας  
είναι κατ' εφαρμογή του Ν.4039/2012, του Ν. 3170/03 και της Υπουργικής Απόφασης 280239 

/19-11-2003 που αφορά στον τρόπο σήμανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και 
επανένταξής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.  

Σκοπός του είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους, 

εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα περισυλλογής, καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης,  
εμβολιασμού και τέλος επανένταξης στον φυσικό τους χώρο ή σε οποιοδήποτε χώρο είναι 

επιτρεπτό. Θα επαναφέρονται δηλαδή σε περιοχές μακριά από σχολεία, αθλητικά κέντρα και 
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας στον ίδιο Δήμο. Με αυτήν τη διαδικασία τα ζώα δεν 

θα μεταφέρουν ασθένειες και θα μειωθεί ο πληθυσμός τους αφού με τη στείρωση δεν θα 

πολλαπλασιάζονται. Όταν μελλοντικά δημιουργηθεί καταφύγιο θα μεταφέρονται προσωρινά 
εκεί μέχρι να υιοθετηθούν.  

Για την τιμολόγηση των εργασιών λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχες μελέτες Δήμων ανά την 
Ελλάδα. 

   Η παροχή υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο Τ.Π. 2021 με τίτλο «Περισυλλογή και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων (2021)», με Κ.Α. 35.7425.11, πίστωση 50.000,00 € και χρηματοδοτείται από 

Δ.Π. 2021.  

-Η παρούσα δαπάνη θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάση του 
άρθρου  6.παρ.10του Ν.4412/2016 και συμπεριλαμβάνεται στην κεντρική μελέτη  

18/2021 συνολικού προϋπολογισμού 40.889,00 με τον Φ.Π.Α. 
   Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του 
αντικειμένου. 

 

                                                                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ  26/05/2021 
      

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
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ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (2021)  

 
 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

      Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο 
της παρακολούθησης και περισυλλογής, της μεταφοράς, της φιλοξενίας και εξαπόλυσης στο 

περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και του κτηνιάτρου με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. 

     Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνεται με τον εξής τρόπο: 

- Η υπηρεσία θα λαμβάνει αίτημα από πολίτη ή θα επισημαίνει μόνη της κάποιο πρόβλημα που 
δημιουργείται από αδέσποτο.  

- Θα δίνεται έγγραφη οδηγία ή  ηλεκτρονικό μήνυμα στον ανάδοχο για την παρακολούθηση 
και την περισυλλογή του ζώου.  

- Το ζώο θα περισυλλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο ή ομάδα ατόμων έμπειροι 

στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με κατάλληλο όχημα και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(κλωβούς μεταφοράς κλπ) θα μεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο. 

- Στο κτηνιατρείο οφείλει ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον κτηνίατρο ώστε το ζώο να 
παραμένει ήρεμο και συνεργάσιμο. Αφού ολοκληρωθεί η πρωτοβάθμια κτηνιατρική 

εξέταση/επέμβαση, θα μεταφέρεται το ζώο μετά από οδηγία του κτηνιάτρου για φιλοξενία σε 

ενδιαίτημα με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος ή όταν δεν απαιτείται θα γίνεται εξαπόλυση στο 
σημείο περισυλλογής του.  

- Αφού ολοκληρωθούν όλες οι κτηνιατρικές επεμβάσεις, αυθημερόν, το ζώο θα μεταφέρεται 
και θα φιλοξενείται έως την αποθεραπεία του ή έως ότου υιοθετηθεί ή εξαπολυθεί εκ νέου 

στο σημείο που περισυλλέχθηκαν, σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα με το οποίο θα συνεργάζεται 
ο Δήμος.  

- Στο ενδιαίτημα θα παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του, φροντίδα, νοσηλεία και φαρμακευτική 

αγωγή υπό την καθοδήγηση του κτηνιάτρου, φύλαξη, καθαριότητα και σίτιση του ζώου και 
θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας σύμφωνα με το Ν.4039/2012 όπως αυτός ισχύει. 

- Όταν ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του ζώου ή εάν περάσει ένα χρονικό διάστημα και δεν 
υιοθετηθεί τότε, θα μεταφέρεται στο σημείο απ’ όπου περισυλλέχθηκε ή σε σημείο όπου θα 

υποδείξει η υπηρεσία για επανένταξή του στο περιβάλλον όπως ορίζει ο νόμος (Ν.4235/2014 

παρ. 6, εδ. ε). 
- Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το έντυπο που έχει παραλάβει από την υπηρεσία με τις 

ενέργειες τις οποίες έχει εκτελέσει. Στη συνέχεια θα επιστρέφει το έντυπο συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε αυτή μαζί με μια συγκεντρωτική κατάσταση όπου θα 

έχουν αποτυπωθεί τα συνημμένα έντυπα (υπόδειγμα) στην υπηρεσία. Επίσης θα τηρεί 
ημερολόγιο εργασιών το οποίο είναι υποχρεωμένος αντίγραφο του σφραγισμένο  να παραδίδει 

στον επιβλέποντα υπάλληλο και θα αποτελεί αυτό ένα εκ των δικαιολογητικών πιστοποίησης 

και πληρωμής των εργασιών. 

 
 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ    

Η περισυλλογή των ζώων θα γίνεται από ομάδες εργασίας (συνεργεία), στελεχωμένες με 

άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και με εμπειρία σε θέματα που αφορούν στον χειρισμό των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες). Η σύλληψη και η γενικότερη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,με θεμιτά μέσα και 

τρόπους, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των αρχών περί προστασίας των ζώων. Επίσης 
ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίδεται στο τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων των ομάδων 

εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού. 
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     Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ρουχισμό προς διευκόλυνση 

της περισυλλογής, χειρισμού και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων, ενώ θα πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο, με έξοδα του αναδόχου, έναντι οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα, τα οποία 

μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας και οφείλει να 
έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής (εμβόλια κλπ). 

     Για το χειρισμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στον 

εργαζόμενο ή στους εργαζομένους τον εξοπλισμό  με όλα τα απαραίτητα σε αριθμό και είδος 
εργαλεία που: 

    -Βοηθούν στη σύλληψη και τον ασφαλή χειρισμό των αδέσποτων ζώων (βρόγχος 
μεταβλητής διαμέτρου για τη σύλληψη σκύλου, κλωβού σύλληψης, περιλαίμια, οδηγοί 

συγκράτησης, φορείο για τη μεταφορά των τραυματισμένων ζώων). 
    -Προστατεύουν το υπεύθυνο προσωπικό (προστατευτικά γάντια κλπ). 

     Για τον έλεγχο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να 

διαθέτει με δικές του δαπάνες. 
  α) συσκευή (scanner) για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (microchips),  

  β) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την άμεση φωτογράφηση ζώων. 
Η παροχή ζητούμενων υπηρεσιών θα διενεργείται αποκλειστικά σε περιοχές εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας και όπου η Υπηρεσία προσδιορίζει. 

Ο ανάδοχος θα μετακινείται και θα μεταφέρει τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς με φορτηγά 
αυτοκίνητα, ωφέλιμου φορτίου έως ένα τόνο, με ενιαίο χώρο φόρτωσης κλειστό στην πλευρά 

σύνδεσης με την καμπίνα οδήγησης. Ο χώρος φόρτωσης θα διαθέτει απαραίτητα  εξαερισμό 
και θα είναι εσωτερικά διαμορφωμένος με κατάλληλους κλωβούς για τη μεταφορά αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς.  
Εάν χρειαστεί επιπλέον παρακολούθηση από τον κτηνίατρο κατά την διάρκεια της 

αποθεραπείας, τότε ο ανάδοχος θα μεταφέρει το ζώο στο κτηνιατρείο με χρέωση της απλής 

μεταφοράς και  χωρίς άλλη  επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 
Η επανένταξη των ζώων στο περιβάλλον θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου εφόσον 

ενημερώσει την υπηρεσία και μακριά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους. 

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η ευθανασία ή υπάρξει νεκρό ζώο από άλλη αιτία, το ζώο 

θα μεταφέρεται από τον ανάδοχο προς καύση σε αδειοδοτημένο κλίβανο (αποτεφρωτήριο). 
Επιπλέον  : 

-Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έντυπα ή ηλεκτρονικά  και 
θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο, με κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς άτομο/α και με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή 

μεταφορά των ζώων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε μη εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή του ζώου 

εντός τεσσάρων (4) ωρών από την ειδοποίηση του και στις εξαιρετικές περιπτώσεις 
τραυματισμένου ζώου εντός ενενήντα  (90΄) λεπτών από την ειδοποίηση του. Σε περίπτωση 

που για οποιαδήποτε λόγο ο ανάδοχος αδυνατεί να ανταποκριθεί εντός των παραπάνω 
χρονικών διαστημάτων, υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα εγγράφως ή ηλεκτρονικά με email 

στην υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τη λήξη των παραπάνω χρονικών 

διαστημάτων. Μετά την έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωση αδυναμίας και σε κάθε περίπτωση 
μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων τότε ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

για την αντιμετώπιση του περιστατικού να απευθύνεται και να συνεργάζεται με φιλοζωικά 
σωματεία της περιοχής που θα παρέχουν εθελοντικά αυτές τις υπηρεσίες.   Ο ανάδοχος αφού 

μεταβεί στην περιοχή θα προβεί στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων που έχει υποδείξει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου είναι αδύνατη λόγω 
του χαρακτήρα του ζώου θα ζητήσει την συνδρομή του συνεργαζόμενου κτηνιάτρου ή και 

άλλου κατά την κρίση του έμπειρου εκπαιδευτή με δική του επιβάρυνση. Τα ζώα θα 
μεταφέρονται στον κτηνίατρο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος και αφού γίνουν οι 

κατάλληλες εξετάσεις/επεμβάσεις κατά περίπτωση και κατά την κρίση του ιατρού, θα 
μεταφέρονται είτε στο ενδιαίτημα του αναδόχου για φιλοξενία, αποθεραπεία, παρακολούθηση 

ή θα επιστρέφονται στον τόπο περισυλλογής τους, ανάλογα με την εντολή του κτηνιάτρου 

και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.  
-Στο ενδιαίτημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τροφή άριστης ποιότητας όπου οι 

τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στο παράρτημα του παρόντος που αποτελεί αναπόσπαστο 
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μέρος του.  με δικό του κόστος, καθώς και καθαρό πόσιμο νερό σε 24ωρη βάση. Στα ζώα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
κάθε φορά νομοθεσίας.  

-Εφόσον παραστεί ανάγκη θα εφαρμόζει τη φαρμακευτική αγωγή που θα του υποδείξει και θα 
του παράσχει ο συνεργαζόμενος με τον Δήμο κτηνίατρος για την αποθεραπεία των ζώων.  

-Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα της εργασίας και θα δέχεται 

επισκέψεις από τον υπεύθυνο κτηνίατρο καθώς από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου 
για έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ενδιαιτήματος και της κατάστασης των ζώων.  

-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει 
σε ατομική καρτέλα ζώου, υπόδειγμα της οποίας θα του δοθεί από το Τμήμα . Στην 

καρτέλα θα υπάρχει η φωτογραφία του ζώου και θα αναγράφονται η ημερομηνία και η 
τοποθεσία περισυλλογής του, η ημερομηνία εισόδου, εξόδου και το σύνολο ημερών 

φιλοξενίας του στο ενδιαίτημα, στοιχεία του ζώου όπως το είδος, το φύλο, η φυλή, το χρώμα 

και το μέγεθος του ζώου, ο αριθμός σήμανσης του, καθώς και οι μετακινήσεις και τα 
δρομολόγια του ζώου. 

-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο εισερχόμενων – εξερχόμενων 
ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων, το οποίο θα είναι 

θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από 

συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την 
εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας 

οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 
εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

 -Για την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση 
και εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη και έγκαιρη 

εκτέλεση των εργασιών. Το προσωπικό που θα εργαστεί θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και 

πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα εκτελεί έχοντας όλα τα προσόντα που 
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Ειδικά για τη 

φιλοξενία ζώων ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και 
προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(διατάξεις των Ν 604/1977 και του Π.Δ. 463/1978 αλλά και των Ν.3170/2003, Υ.Α. 

280262/17-12-2013, Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014). Το καταφύγιο/ενδιαίτημα θα πρέπει να 
διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. 

Το ειδικό όχημα μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα σύμφωνα με το 
νόμο κλουβιά για τη μεταφορά των ζώων. Σε κάθε κλουβί θα τοποθετείται ένα ζώο. Τα 

κλουβιά μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς και θα απολυμαίνονται. Τα ζώα θα 

παραμένουν σε αυτά το ελάχιστο δυνατό διάστημα.  
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

την σύλληψη επιθετικών ή φοβικών ζώων μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Επίσης υποχρεούται να 
μεριμνά για την διατήρηση σε άριστη κατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και των 

μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Τα 
εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.  

-Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται 

η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 
-Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή 

και την ασφάλεια του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου 

και για την πρόληψη ζημιών –ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για 
ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε 

τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα που χειρίζεται, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος 
έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
-Οι δαπάνες των απαιτούμενων οχημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας, δηλαδή τα 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που 

μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες ασφαλιστικής τους κάλυψης κ.λπ.. 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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-Ο ανάδοχος βαρύνεται με έξοδα διατροφής, περιποίησης κ.λπ. των μεταφερόμενων και 

φιλοξενούμενων ζώων, καθαρισμού, απολύμανσης, συντήρησης οχημάτων, κτιρίων και 
μηχανημάτων και γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του 
τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων.  

 

- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
Μετά την περισυλλογή του ζώου αυτό θα φιλοξενείται σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα 

κατάλληλο για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς (σκύλων, γάτων). Στον χώρο αυτό θα υπάρχει 
καθαρό κατάλυμα για το αδέσποτο, τροφή και νερό. Επίσης με την καθοδήγηση του 

κτηνιάτρου θα παρέχεται στο ζώο που φιλοξενείται η φροντίδα που απαιτείται. Όταν 
πρόκειται για ζώο το οποίο παρουσίαζε στο περιβάλλον του προκλητική ή επικίνδυνη 

συμπεριφορά, θα παρακολουθεί ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον κτηνίατρο την 

συμπεριφορά του ζώου σε σχέση με το προσωπικό που το φροντίζει καθώς και τη 
συμπεριφορά του σε σχέση με άλλα ζώα.  

Η ανωτέρω υπηρεσία περιλαμβάνει : 

-Αποθεραπεία, εάν ο κτηνίατρος δεν επιτρέπει την άμεση επανατοποθέτηση. 

-Παρέλευση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος στις περιπτώσεις οίστρου, µέχρι να γίνει 
δυνατή η στείρωση. 

- Περιορισµό των επιθετικών ζώων, µέχρι να αποφανθεί για την τύχη τους η αρµόδια 
επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος του Ν.4Ο39/2012 (άρθρο 9, παρ.12) ή 
μέχρι να υιοθετηθούν, εάν υπάρχει δυνατότητα. 
-Η φιλοξενία των αδέσποτων ζώων θα γίνεται σε ειδικό οίκημα 

(ενδιαίτημα/καταφύγιο) όπου θα παρέχεται τροφή, κατοικία, περιποίηση, 

παρακολούθηση σε υγιή ή εν αναρρώσει αδέσποτα ζώα.  

Αναλυτικότερα: 

-Για  κάθε  φιλοξενούμενο  ζώο  απαιτείται  ατομική  αίθουσα  διαμονής  και      

ατομικό προαύλιο    άσκησης. Η αίθουσα διαμονής (χώρος ανάπαυσης) και ο ατομικός 

προαύλιος χώρος (χώρος άσκησης) κάθε σκύλου θα έχουν τουλάχιστον και ξεχωριστά 

ο καθένας, επιφάνεια 4 τ.μ. και όγκο περιβάλλοντος 8 κ.µ. 

-Στην περιοχή που θα κοιμάται το ζώο πρέπει να υπάρχει υπερυψωμένη επιφάνεια γι' 

αυτό το σκοπό. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά 

την οπτική και ακουστική τους επικοινωνία, έχοντας θέα σε εξωτερικό ελεύθερο χώρο. 

-Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός της αίθουσας διαμονής πρέπει να εξασφαλίζουν 

την προστασία των ζώων από ακραίες καιρικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας κλπ.). 

Όλοι οι χώροι φύλαξης πρέπει να πλένονται καθημερινά και γενικώς να τηρείται 

σχολαστική καθαριότητα. Η στρωμνή να ανανεώνεται καθημερινά, ο δε τρόπος 

κατασκευής των χώρων να επιτρέπει σε αυτούς να αποστραγγίζονται επαρκώς. 

-Η επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των 

ζώων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών κινδύνων. 

Με τη χορήγηση της κατάλληλης τροφής όπως αυτή αναφέρεται στο παράρτημα, 

σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας κάθε ζώου και σε επαρκή ποσότητα 

ανάλογα με το σωματικό του βάρος. 

Με την επί24ώρου βάσεως διάθεση καθαρού πόσιμου ύδατος. Η τροφή και το νερό 

παρασκευάζονται, και χορηγούνται σε κατάλληλα προς τούτο ανοξείδωτα σκεύη, τα οποία 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από άποψη συντήρησης και καθαριότητας. 

Για την καθαριότητα του σώματος αυτών, τα δε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται προς 

τούτο πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να απολυμαίνονται μετά από κάθε 

χρήση, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά μέσω αυτών μεταδοτικών νοσημάτων. 
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Με επαρκές σε αριθμό προσωπικό περιποίησης των ζώων. Το προσωπικό θα πρέπει να 

επιλέγεται από ενήλικα άτομά, έμπειρα στην περιποίηση των ζώων, τα οποία οφείλουν να 

φέρουν όλες τις εργάσιμες ώρες κατάλληλη ενδυμασία και να τη διατηρούν σε άριστη 

κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. Όλα τα διατηρούμενα ζώα πρέπει να 

επιθεωρούνται από τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνα από την επιχείρηση, 

τουλάχιστον δύο(2)φορές ημερησίως. 

 

 

 
                                                                       ΚΑΛΑΜΑΤΑ  26/05/2021  

 
  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
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MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (2021) 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά τις εργασίες παρακολούθησης και περισυλλογής, 

απλής μεταφοράς ή μεταφοράς επικίνδυνων, νεκρών ή βαριά τραυματισμένων ζώων 

συντροφιάς, φιλοξενίας και τέλος της επανένταξης των αδέσποτων ζώων (σκύλοι, γάτες) στον 
φυσικό τους χώρο, όπως αναφέρεται στην μελέτη.  

 
2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το έντυπο το οποίο θα παραλαμβάνει από την υπηρεσία για 
τις εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει και θα το επιστρέφει στην υπηρεσία συμπληρωμένο έτσι 

ώστε να αμείβεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο 

εργασιών αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει σφραγισμένο στην υπηρεσία. Η παράδοση των 
ανωτέρω θα γίνεται κάθε 15 ημέρες προς ενημέρωση της υπηρεσίας.  

 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών, απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και 

συνδυασμένη γνώση στον τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, 
γάτες).  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με 
τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός των τεθειμένων χρονικών 
διαστημάτων  ωρών σε αιτήματα του Δήμου Καλαμάτας που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες 

που ανέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή μη ανταπόκριση του αναδόχου μέσα στον 
οριζόμενο χρόνο ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της συνεργασίας με άλλους φορείς που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για τη περισυλλογή χωρίς άλλη όχληση. Ο ανάδοχος 
ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβε όπως περιγράφονται στην 

παρούσα μελέτη.  

Ο ανάδοχος μπορεί να συμμετέχει δίνοντας προσφορά στο σύνολο του 
προϋπολογισμού της μελέτης (κατηγορία Α και Β) ή στις εργασίες κάθε κατηγορίας 

χωριστά, δηλαδή σε όλες τις εργασίες της Κατηγορίας Α ή σε όλες τις εργασίες της  
Κατηγορίας Β. 

O ανάδοχος θα πρέπει να πηγαίνει προς καύση σε αδειοδοτημένο κλίβανο 

(αποτεφρωτήριο) ώστε να γίνεται η αποτέφρωση των νεκρών ζώων όταν παραστεί ανάγκη. 
Οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:  
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1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου ζώων εν ισχύ, σύμφωνα με το Ν. 604/1977 και 
το Π.Δ. 463/1978 ή  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος. 

2)Έγγραφο για κατάλληλα αδειοδοτημένο όχημα που να πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά την 

μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες.  
3) Συνεργασία με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, 

το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την υπηρεσία αυτή 
σύμφωνα με τον Ν.4235/2014 ,συνοδευόμενη από αποδεικτικά καταλληλότητας των ατόμων. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
αναφέρεται:  

-ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό και τη κτιριακή 

υποδομή κατά περίπτωση. 
-ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των 

επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην 
εκτέλεση της υπηρεσίας, 

 

4. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης 

σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 105 παρ 4 και 5 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει. 
Η παραλαβή θα γίνει με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους  από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του 
αντικειμένου. 

Κατά την εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει 

τις ποσότητες των υπηρεσιών που θα αναφέρονται στην σύμβαση δηλαδή στην περίπτωση 
που απορροφηθεί το σύνολό ενός αντικειμένου να μπορεί να αντληθεί ποσό από το δεύτερο 

αντικείμενό μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου, ώστε να εξυπηρετηθούν  
καλύτερα οι ανάγκες της  υπηρεσίας, ,εφόσον προκύπτει ανάδοχος ίδιος και για τις δύο 

κατηγορίες. 

 
 

    5. ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας και του αρμόδιου κτηνιάτρου ή 

σύμφωνα με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής εάν αυτό χρειαστεί.   
 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και αφού έχουν συμπληρωθεί και παραδοθεί  τα ανάλογα έντυπα και 

βιβλία τα οποία θα είναι νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα και είναι : 
α) Αντίγραφο βιβλίου εισερχομένων-εξερχομένων ενδιαιτήματος 

β) Ατομικές καρτέλες ζώων με φωτογραφία τους 

γ) Κατάσταση περισυλλεγμένων ζώων 
δ) Κατάσταση ζώων φιλοξενήθηκαν από την οποία να προκύπτουν οι μέρες φιλοξενίας 

ε) Φωτογραφίες περισυλλογής και εξαπόλυσης ζώων με αριθμό σήμανσης αυτού 
  Αυτά θα αποτελούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού 

εντάλματος. Το ποσόν της πληρωμής θα ισούται με τη πιστοποιημένη δαπάνη περισυλλογής 
και  φιλοξενίας των επικίνδυνων ζώων συντροφιάς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ή στο τέλος των εργασιών, μετά από την έκδοση 
του σχετικού εντάλματος πληρωμής.  

  
7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Την παρούσα παροχή υπηρεσιών διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
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αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από 

το Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014 και το 
Ν. 4483/2017 

 
                                                                       ΚΑΛΑΜΑΤΑ  26/05/2021 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
 

 
 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (2021) 

 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Περισυλλογή – Μεταφορές και Επανένταξη. 

Η περισυλλογή αδέσποτου ζώου (σκύλου ή γάτας) θα γίνεται από ομάδα ή ομάδες 
εργασίας (συνεργεία), στελεχωμένες με κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα με εμπειρία σε 

θέματα που αφορούν στον χειρισμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η σύλληψη και η 

γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα και τρόπους, 
δίνοντας έμφαση στην τήρηση του νόμου περί προστασίας των ζώων όπως αυτός ισχύει 

(Ν.4039/2012, Ν.4235/2014). Επίσης ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίδεται στο τρόπο 
συμπεριφοράς των ατόμων των ομάδων εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού. Η εργασία 

περιλαμβάνει τον εντοπισμό του ζώου, την περισυλλογή, οποιαδήποτε μεταφορά χρειαστεί 

είτε προς τον κτηνίατρο είτε προς συμβεβλημένο ενδιαίτημα ή όπως ορίσει η υπηρεσία σε 
συνεργασία με τον κτηνίατρο εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας και επανένταξη στο 

φυσικό του περιβάλλον. Εάν χρειαστεί επιπλέον παρακολούθηση από τον κτηνίατρο κατά την 
διάρκεια της αποθεραπείας, τότε ο ανάδοχος θα μεταφέρει το ζώο στο κτηνιατρείο με χρέωση 

της απλής μεταφοράς του άρθρου 2 χωρίς καμία άλλη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ο 
χώρος επαναφοράς του αδέσποτου θα ορίζεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου 

Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη το σημείο περισυλλογής του αδέσποτου. Ο ανάδοχος θα 

διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο μέσα (πχ βρόγχο και κλωβούς σύλληψης). Σε 
περίπτωση επικίνδυνου ζώου στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται ο εντοπισμός, η 

περισυλλογή και η επανένταξη εάν χρειαστεί, ενώ η μεταφορά του θα χρεώνεται συνδυαστικά 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας μελέτης. Σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας 

εντοπισμού και περισυλλογής του αδέσποτου, δεν θα υπάρχει καμία χρέωση. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Είκοσι επτά  ευρώ  (27,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Απλή Μεταφορά. 

Η εργασία περιλαμβάνει την απλή μεταφορά αδέσποτου ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) 

που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 1. Επίσης περιλαμβάνει την μεταφορά ζώου το οποίο 
παραδίδεται στον ανάδοχο από φιλόζωους πολίτες χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία της 

περισυλλογής από τον ίδιο. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Οκτώ ευρώ  (8,00 €). 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Μεταφορά επικίνδυνου, νεκρού ή βαριά τραυματισμένου ζώου. 

Η εργασία περιλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνου, νεκρού ή βαριά τραυματισμένου 
αδέσποτου ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) από το σημείο περισυλλογής στον κτηνίατρο, 

το ενδιαίτημα ή τον κλίβανο καύσης (αποτεφρωτήριο) εάν πρόκειται για νεκρό ζώο. Κάθε 
άλλη μετακίνηση χρεώνεται ως επιπλέον μετακίνηση της ίδιας κατηγορίας. Ο χαρακτηρισμός 

ενός ζώου ως επικίνδυνου θα κρίνεται από τον κτηνίατρο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος 

και την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Καλαμάτας.  

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα πέντε ευρώ  (15,00 €). 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο  

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
 Μέτα την περισυλλογή του ζώου και τον κτηνιατρικό έλεγχο αυτό θα οδηγείται σε 

αδειοδοτημένο ενδιαίτημα . Ο Δήμος Καλαμάτας θα έχει το δικαίωμα έλεγχου του χώρου και 
τις συνθήκες φιλοξενίας των σκύλων. Στον χώρο αυτό θα υπάρχει καθαρό κατάλυμα για το 

αδέσποτο, τροφή και νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου για κάθε ζώο ξεχωριστά.  

Ο ανάδοχος με ευθύνη του θα φροντίζει για την καθημερινή σίτιση  των φιλοξενούμενων 
ζώων καθώς και για την τήρηση των κανόνων ευζωίας.  

Τιμή ανά ήμερα φιλοξενίας :Οχτώ ευρώ (8,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
      ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

            Κατά την λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων κάποια ζώα 

χρήζουν ειδικής διαχείρισης  στην φιλοξενία τους αυτά είναι : Μητέρες με κουτάβια (μητέρα 
με κουτάβια στο ίδιο κλουβί) 

Ζώα παραπληγικά, τραυματισμένα που θέλουν ειδική φροντίδα (ειδικές συνθήκες 
καθαριότητας, καταπλάσματα, φαρμακευτική φροντίδα, κλπ). 

Ζώα που έχουν εκδηλώσει επικίνδυνη επιθετική συμπεριφορά με τραυματισμό πολίτη ( τα ζώα 

αυτά χρειάζονται ειδικές συνθήκες διαχείρισης και επισκεψημότητας). 
Με την περισυλλογή τους τα ζώα αυτά οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα και 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Ο Δήμος Καλαμάτας θα έχει το δικαίωμα έλεγχου του χώρου 
και τις συνθήκες φιλοξενίας των σκύλων. Στον χώρο αυτό θα υπάρχει καθαρό κατάλυμα και 

φροντίδα για το αδέσποτο (τροφή και νερό, καταπλάσματα, πάνες, κλπ. σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κτηνιάτρου για κάθε ζώο ξεχωριστά. Ο ανάδοχος με ευθύνη του θα φροντίζει για 

τις ειδικές συνθήκες ευζωίας, την καθημερινή σίτιση  των φιλοξενούμενων ζώων καθώς και 

για την καθαριότητα του χώρου φιλοξενίας 
Τιμή ανά ήμερα φιλοξενίας :Δέκα πέντε ευρώ (15,00€) 

                                             
 

   

 
 

 
 

                                                                       ΚΑΛΑΜΑΤΑ  26/05/2021 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 

 

 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (2021) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες φιλοξενίας και περισυλλογής αδέσποτων 

ζώων . Κατά την μέχρι σήμερα ,εφαρμογή του προγράμματος  διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων, η Υπηρεσία αντιμετώπισε προβλήματα  σε περιστατικά ,των οποίων ο αριθμός 

αποδείχθηκε μη προβλέψιμος.Στην περίπτωση που ανακηρυχτεί και στις δύο κατηγορίες 

μειοδότης ο ίδιος οικονομικός φορέας θα μπορεί να υπάρξουν μεταφορές ποσοτήτων 

μεταξύ των δύο κατηγοριών  κατά περίπτωση και σύμφωνα πάντα με τις ενδεικτικές τιμές 

της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της.Κριτήριο κατακύρωσης είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία .Το παρόν θα περιλαμβάνεται στην σύμβαση 

με τον ανάδοχο όπως προβλέπεται στον Ν.4412/16. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1 
Περισυλλογή – 
Μεταφορές και 

Επανένταξη 

77400000-4 
Τεμάχιο 

(Ζώο) 
55 27,00 1.485,00 

2 Απλή μεταφορά 77400000-4 
Τεμάχιο 
(Ζώο) 

85 8,00 680,00 

3 

Μεταφορά 
επικίνδυνου, 

νεκρού ή βαριά 

τραυματισμένου 
ζώου 

77400000-4 
Τεμάχιο 
(Ζώο) 

2 15,00 30,00 

ΔΑΠΑΝΗ Α 2.195,00 

ΦΠΑ 24% 526,80 

ΣΥΝΟΛΟ Α 2.721,80 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

4 Φιλοξενία 85312100-0 
Ημέρα ανά 

ζώο 
      520 8,00 4.160,00 

5 
Φιλοξενία με 

ειδικές συνθήκες 
85312100-0 

Ημέρα ανά 
ζώο 

16 15,00 240,00 

ΔΑΠΑΝΗ Β 4.400,00 

ΦΠΑ 24% 1.056,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β 5.456,00 
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   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β) 8.177,80 

 

                                                                                  
                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  26/05/2021 

 
  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
 

 

 

 

 

 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1 
Περισυλλογή – 
Μεταφορές και 

Επανένταξη 

77400000-4 
Τεμάχιο 

(Ζώο) 
275    

2 Απλή μεταφορά 77400000-4 
Τεμάχιο 
(Ζώο) 

425   

3 

Μεταφορά 

επικίνδυνου, 
νεκρού ή βαριά 

τραυματισμένου 
ζώου 

77400000-4 
Τεμάχιο 
(Ζώο) 

10   

ΔΑΠΑΝΗ Α  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ Α  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

4 Φιλοξενία 85312100-0 
Ημέρα ανά 

ζώο 
2.600   

5. 
Φιλοξενία με 

ειδικές συνθήκες 
85312100-0 

Ημέρα άνα 
ζώο 

80   

ΔΑΠΑΝΗ Β  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ Β  

 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β)  

 

                                                               ΚΑΛΑΜΑΤΑ  …/…/2021 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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