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ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 

    
 

Καθαρή αξία 44.353,00 

Φ.Π.Α. 24% 10.644,72 

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 54.997,72 

                          
 
 
 
 
 

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα  μελέτη αφορά  στην εκτέλεση των υπηρεσιών για την εφαρμογή 
του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 
Δήμου Μαραθώνος, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.  

Το έργο αυτό προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του 
πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, την καταγραφή τους, στην προώθηση της δημόσιας 
υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεώσεων του δήμου που 
απορρέουν βάσει του Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάςκαι την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει καθώς και του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 τ.Α/18-9-
21) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο φιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις». Εξάλλου η αρμοδιότητα αυτή προκύπτει και από το άρθρο 75, 
περίπτωση Ιγ10 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
από το άρθρο 94, παρ. 2, περ. 28 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 περιγράφονται αναλυτικά οι 
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δήμων οι οποίοι υποχρεούνται υποχρεούνται 
να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε 
δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλ ψης, 
(γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την 
εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.  

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του προβλήματος που προκαλείται από την 
εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς και της προσπάθειας του Δήμου Μαραθώνος για την 
μείωση του πληθυσμού τους στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ο δήμος εφαρμόζει 
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, που προβλέπει σειρά πράξεων όπως η 
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κτηνιατρική εξέταση, ο εμβολιασμός, η στείρωση, η αποπαρασίτωση, η σήμανση η 
καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του ΥΠΑΑΤ, η περίθαλψή τους σε 
περιπτώσεις ιάσιμου νοσήματος, καθώς και η επαναφορά τους στο οικείο περιβάλλον 
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μετά την αποθεραπεία τους. Στο παρόν 
πρόγραμμα προβλέπεται επιπλέον η φιλοξενία ζώων τα οποία έχουν ανάγκη. 
Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα ο πληθυσμός των ζώων θα είναι θεωρητικά αφενός 
υγιής, αφού δε θα μεταφέρονται ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού λόγω 
των στειρώσεων γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην υπάρχει ανεξέλγκτη 
αναπαραγωγή, αλλά και φροντίδα για τα ζώα που έχουν ανάγκη.  

Δυστυχώς ο δήμος παρόλες τις στειρώσεις και την προσπάθεια που έχει κάνει 
μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, το οποίο παίρνει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις εξαιτίας του COVID_19. Σήμερα που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση 
μεγάλος αριθμός πολιτών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα έξοδα 
συντήρησης και στείρωσης των ζώων τους εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που 
έχει φέρει η πανδημία με αποτέλεσμα να τα εγκαταλείπουν. Επίσης υπάρχουν και 
πολλοί ασυνείδητοι πολίτες που εγκαταλείπουν τα ζώα τους, για διάφορους άλλους 
λόγους, σε ερημικές περιοχές, όπου τα ζώα δεν είναι εύκολα ορατά.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του εδαφικού χώρου του τόπου μας 
που είναι ερημικά να συγκεντρώνουν συνεχώς μεγάλους αριθμούς κουταβιών και 
ζώων συντροφιάς που αναπαράγονται με ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που 
ενδυναμώνεται περισσότερο λόγω της πανδημίας. Πράγματι, εξαιτίας της 
συνεχόμενης εγκατάλειψης, τα ζώα περιφέρονται σε διαφορετικές περιοχές του 
δήμου φοβισμένα, πεινασμένα και εξαθλιωμένα, χωρίς να μπορούν να βρουν τροφή 
κοντά σε κλειστές εξοχικές κατοικίες.  

Η ενημέρωση του δήμου από πολίτες για ζώα που έχουν ανάγκη είναι 
συνεχόμενη καθώς τα εγκαταλελλημμένα ζώα είναι περισσότερο ευάλωτα στις 
ασθένειες, οι περαστικοί ενδεχομένως δεν τα συμπαθούν και πολλές φορές τα 
διώχνουν, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν προβληματική συμπεριφορά εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης. Υπάρχουν επίσης και οι περιπτώσεις που τα ζώα σχηματίζουν αγέλες 
και εκδηλώνουν συμπεριφορές που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την περισυλλογή 
τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει τα ζώα να περισυλλεγούν από ειδικευμένο 
προσωπικό, να εξεταστούν από κτηνίατρο και ενδεχομένως να χρειαστεί να τεθούν 
υπό παρακολούθηση και εκπαίδευση, ώστε να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. 

Επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών 
υπηρεσιών, ούτε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην περισυλλογή, 
αιχμαλωσία και εκπαίδευση ζώων συντροφιάς, όπως επίσης δεν διαθέτει 
αδειοδοτημένο όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων στον 
κτηνίατρο, οι εργασίες αυτές δεν μπορεί να γίνουν από το υπάρχον προσωπικό του 
δήμου και θα πρέπει να ανατεθούν σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική και 
ειδικευμένους και κατάλληλους συνεργάτες, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας όπως ισχύουν. Επίσης ο δήμος δεν διαθέτει χώρους προσωρινής 
φιλοξενίας (καταφύγιο), γεγονός που επιβάλλει την συνεργασία με ανάδοχο που έχει 
αδειοδοτημένο και κατάλληλο χώρο, κυρίως για ζώα που χρήζουν ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση, όπως ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε μηνών, ζώα που 
χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, ζώα που εκδηλώνουν προβληματική ή επιθετική 
συμπεριφορά κλπ. 

Η παρούσα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά, περίθαλψη - 
κτηνιατρική φροντίδα (κτηνιατρικές πράξεις όπως αναλυτικά περιγράφονται 
παρακάτω) την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή βάση του 
ΥΠΑΑΤ ή στο ΕΜΖΣ όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, τη στείρωση και επαναφορά 
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο φυσικό τους περιβάλλον, εκτός εξαιρέσεων που θα 
μεταφέρονται σε χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων για εξαιρετικές περιπτώσεις που 
είτε χρήζουν νοσηλείας (π.χ. ζώα με υψηλό τίτλο λεϊσμανίωσης κ.λ.π.), είτε χρήζουν 
φιλοξενίας για λόγους προβληματικής ή επιθετικής συμπεριφοράς ή για άλλους 
λόγους (π.χ. κουτάβια μέχρι να φθάσουν την ηλικία των 5 μηνών). Η φιλοξενία αφορά 
αρσενικά ή θηλυκά ζώα, στειρωμένα ή μη, τα οποία θα φιλοξενούνται σε ατομικό 
κλoυβί, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς ημερήσιας διατροφής τους. Ειδικότερα 
για τα ζώα με λεισμανίωση που δίνονται σε φιλόζωους πολίτες για φιλοξενία, η 
παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μια ποσότητα φαρμάκων που είναι απαραίτητα να 
δοθούν στο ζώο που φιλοξενείται κατόπιν κτηνιατρικής γνωμάτευσης.  

Η εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη 
διενέργεια δύο διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, λόγω εξαντλήσεως της 
σχετικής σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του δήμου και του αναδόχου που είχε 
αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Οι διαδικασίες αφορούν: α) την απευθείας 
ανάθεση για το 20% του συνολικού ποσού της μελέτης δηλαδή μέχρι του ποσού των  
10.999,54 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) του ηλεκτρονικού 
συνοπτικού διαγωνισμού για το υπόλοιπο του ποσού δηλαδή μέχρι 43.998,18 Ευρώ 
συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  Το ποσό που θα αναλωθεί στην 
απευθείας ανάθεση (ύψους μέχρι 10.999,54 €) θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό 
του προϋπολογισμού της παρούσας και την σύμβαση που θα προκύψει μετά τον 
ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό).  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν. 
4412/2016, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι υποδομές, ο εξοπλισμός και το πάσης φύσεως υλικό που θα χρησιμοποιήσει 
ο ανάδοχος, συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό της παρούσας και αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση ή αμοιβή.  

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό που απασχολείται για την 
εκτέλεση των εργασιών της παρούσας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από 
τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. 
  

 
Μαραθώνας 14-12-2021 

 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

Σοφία Βασταρδή 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Ελευθερία Χατζηγαβριήλ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα εξής: 
 
Οι κτηνιατρικές εργασίες φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαμβάνουν την 

σήμανση, την καταγραφή, τον κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο, τον εμβολιασμό, 
την αποπαρασίτωση, τη στείρωση κ.λπ.. Θα παρέχονται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί 
νόμιμα το επάγγελμα, σε κτηνιατρείο που θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και 
άδεια, βάσει της νομοθεσίας (Ν604/77,ΦΕΚ163Α΄/13-6-77 και το ΠΔ469/78, όπως 
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθ. 14 του Ν.3170/03, καθώς και του Ν. 
4830/2021). 

Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι δεν πρόκειται για δεσποζόμενα ζώα, θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα 
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, θα εμβολιάζονται, θα στειρώνονται, εάν 
απαιτείται, θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά με την τοποθέτηση μικροπλακέτας 
(microchip) ως αδέσποτα του Δήμου Μαραθώνος και θα καταγράφονται στη 
διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ ή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς του Ν. 
4830/2021 όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική 
εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή θα επανεντάσσονται 
άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχος του ζώου, χώρος 
φιλοξενίας, ή δεν υιοθετηθεί  (παρ. 5 περ. βαδ και βαε του άρθ. 10 του Ν. 4830/2021). 
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Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΑΔΑ ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) 
«Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, 
«Στην περίπτωση των αδέσποτων σκύλων και γατιών άνω των 3 μηνών, επιβάλλεται η 
διασφάλιση του αντιλυσσικού εμβολίου στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν 
ιστορικό εμβολιασμού κατά της λύσσας, μέχρι την στιγμή της εξέτασής τους, ή έχει 
παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού τους εμβολιασμού».  

Η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και 
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ) Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 

Η περισυλλογή και μεταφορά των ζώων στο ιατρείο/κλινική του αναδόχου θα 
γίνεται με δικό του όχημα και προσωπικό, ή με όχημα και προσωπικό με το οποίο ο 
ανάδοχος συνεργάζεται. Δύναται να συνοδεύσει το ασθενοφόρο όχημα υπάλληλος 
της υπηρεσίας του δήμου, ή εθελοντής φιλόζωος πολίτης, για την διευκόλυνση 
περισυλλογής και ανεύρεσης των ζώων. Επίσης δύναται να βοηθήσει στην 
περισυλλογή ο συνεργαζόμενος με το δήμο εκπαιδευτής σκύλων, για τις περιπτώσεις 
που κρίνεται ότι απαιτείται η συμβολή του. 

Τα ζώα πρώτα θα ελέγχονται με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης για την 
διαπίστωση ότι πρόκειται για αδέσποτα ζώα συντροφιάς και αφού περισυλλεγούν και 
κριθούν υγιή, θα επανεντάσσονται στον φυσικό τους χώρο. Η περισυλλογή είναι 
δυνατόν να γίνεται και με τη συνδρομή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών σωματείων 
εφόσον έχει ενημερωθεί εγγράφως ή τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του δήμου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο και αδειοδοτημένο όχημα για 
τις ανάγκες εξυπηρέτησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος. Η 
παραλαβή των αδέσποτων ζώων με το ασθενοφόρο θα γίνεται μία φορά την 
εβδομάδα σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν μεταξύ δήμου και αναδόχου, 
εκτός απρόοπτου περιστατικού (π.χ. τροχαίο ατύχημα, δηλητηριασμένο κ.α.), όπου 
τότε ο ανάδοχος θα κληθεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη έπειτα από έγγραφη ή 
τηλεφωνική ειδοποίηση του δήμου. 

  O ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει έως έξι (6) σκυλιά κάθε εβδομάδα 
(ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας), με το 
ειδικά διαμορφωμένo και αδειοδοτημένo όχημα και να τα μεταφέρει στο κτηνιατρείο. 

  Πρώτα θα ακολουθείται κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας του ζώου 
και εφόσον βρεθεί υγιές ή αποθεραπευτεί από τυχόν ασθένεια, στη συνέχεια ο 
κτηνίατρος θα προβαίνει στις υποχρεωτικές υπηρεσίες όπως αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται και 
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση, τα ζώα θα 
οδηγούνται στο χώρο φιλοξενίας του ενδιαιτήματος-καταφυγίου. 

  Για κάθε περίπτωση ζώου που κρίνεται ότι πρέπει να νοσηλευτεί για θεραπεία, 
θα αποστέλλονται άμεσα και εγγράφως από τον ανάδοχο στην αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου όλες οι εξετάσεις  (ιατρικές, εργαστηριακές, αιματολογικές κ.λ.π.) καθώς και η 
γνωμάτευση του ιατρού για την ανάγκη της επιπλέον νοσηλείας. Η αποθεραπεία θα 
γίνεται στο κτηνιατρείο σε ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο για όσο 
χρειαστεί, εφόσον ο ανάδοχος έχει ενημερώσει γραπτώς για την ανάγκη αυτή την 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το δήμο. 

  Θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση από τον ανάδοχο στην αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου για την κατάσταση της υγείας των ζώων που περισυλλέγονται και βρίσκονται 
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στο κτηνιατρείο/κλινική τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και περίθαλψης, τόσο 
μετά τον έλεγχο της υγείας των ζώων, όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, 
αλλά και την επανένταξή τους. Εάν χρειάζονται εξετάσεις ή θεραπείες που δεν 
ανήκουν στις υποχρεωτικές υπηρεσίες, θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

  Σε περίπτωση ζώου, το οποίο μετά την επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον, 
παρουσιάσει επιπλοκές, τα έξοδα θεραπείας και νοσηλείας θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο, εφόσον αποδεδειγμένα οι επιπλοκές οφείλονται σε κακή αντιμετώπιση, ή 
λάθος γνωμάτευση κατά τη νοσηλεία του. 

  Περιπτώσεις θεραπείας ζώου, μη επιπλεγμένες, είναι δυνατό να 
ολοκληρώνονται από υπεύθυνους ζωόφιλους εθελοντές με κατ΄ οίκον νοσηλεία, 
εφόσον δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους αυτή και ενώ υπάρχει η σύμφωνη 
γνώμη του κτηνιάτρου με παράλληλη έγγραφη ενημέρωση και γραπτή αγωγή που θα 
συνοδεύουν τα έγγραφα επιστροφής του ζώου. 

  Παραμονή του ζώου στο ιατρείο, λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, δεν θα 
επιβαρύνει οικονομικά τον δήμο. 

  Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού με άρρωστο ή τραυματισμένο ζώο, θα 
υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση αποστολής οχήματος συμπεριλαμβανομένων των 
Σαββατοκύριακων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

  Σε κάθε περίπτωση θανάτου ή αιφνίδιου θανάτου ζώου στο νοσοκομείο που 
νοσηλεύεται θα ακολουθεί άμεση γραπτή ενημέρωση πλήρως αιτιολογημένη με όλες 
τις εξετάσεις (ιατρικές, εργαστηριακές, αιματολογικές κ.λ.π.) του ζώου, στην αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου. 

  Λόγω του ότι ο δήμος δεν παρέχει φιλοξενία λόγω έλλειψης ιδιόκτητου ή 
μισθωμένου διαμορφωμένου χώρου - καταφυγίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει πλησίον του κτηνιατρείου νόμιμο ενδιαίτημα, ή να συνεργάζεται με νόμιμο 
ενδιαίτημα, που μπορεί να είναι ιδιωτικό, μισθωμένο ή παραχωρημένο, για την 
φιλοξενία ζώων με μακρύ χρόνο θεραπευτικής αγωγής, καθώς και για την φιλοξενία 
ζώων κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Επίσης στις υπηρεσίες φιλοξενίας 
περιλαμβάνονται και ζώα που δεν χρήζουν νοσηλείας αρσενικά ή θηλυκά, στειρωμένα 
ή μη, τα οποία χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα μέχρι να μεγαλώσουν 
όπως κουτάβια τα οποία δεν μπορούν να επανενταχθούν πριν γίνουν 5 μηνών, είτε 
περιπτώσεις που κρίνει η υπηρεσία ότι πρέπει προσωρινά να φιλοξενηθούν, ή ο 
εκπαιδευτής ζητήσει τη φιλοξενία τους προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν κ.λ.π.  
Γενικότερα η φιλοξενία θα είναι προσωρινή και θα παρέχεται στις περιπτώσεις που 
απαιτείται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση 
κατόπιν έγγραφης συνενόησης των υπηρεσιών του δήμου και του αναδόχου.  

  Τα ζώα θα φιλοξενούνται σε ατομικό κλoυβί και στη φιλοξενία θα 
συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια διατροφή τους σύμφωνα με την ηλικία και την 
κατάσταση υγείας κάθε ζώου. Θα χορηγείται επαρκής ποσότητα ανάλογα με το 
σωματικό βάρος του ζώου. Ο χώρος φιλοξενίας και αποθεραπείας των ζώων πρέπει να 
είναι νόμιμα αδειοδοτημένος και να πληροί τους κανόνες ευζωίας ενός ζώου.  

Σε περίπτωση που βρεθεί φιλοξενία σε ιδιώτη ο οποίος επιθυμεί να γίνει 
ανάδοχος του ζώου με σκοπό την προώθηση υιοθεσίας του, ή αν επιθυμεί να το 
υιοθετήσει και το ζώο βρίσκεται στο χώρο του αναδόχου της παρούσας, ο ανάδοχος 
της παρούσας υποχρεούται να επιτρέπει την επισκεψη στον υποψήφιο ανάδοχο του 
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ζώου ή γονέα και να του παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στην κλινική 
κατάσταση του ζώου. Οι διαδικασίες αναδοχής ή υιοθεσίας του ζώου θα γίνονται 
άμεσα από τον ανάδοχο της παρούσας κατόπιν συνεννόησης με το δήμο.  

Σε περίπτωση που ο χώρος φιλοξενίας του αναδόχου του ζώου, είναι εντός 
Αττικής, ο ανάδοχος της παρούσας υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδίδει το 
ζώο στο χώρο φιλοξενίας του αναδόχου του ζώου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο 
ανάδοχος του ζώου δεν δύναται να παραλάβει το ζώο από το χώρο του αναδόχου της 
παρούσας, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος της παρούσας θα τηρεί καρτέλα με στοιχεία για κάθε ζώο η οποία 
θα πρέπει να παραδίδεται στο δήμο με το πέρας των κτηνιατρικών πράξεων και 
εργασιών παράδοσης του ζώου. Ο δήμος θα ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο 
σχετικά με τον τόπο παράδοσης του ζώου ή την επανένταξή του όταν αυτή είναι 
διαφορετική του τόπου περισυλλογής. 

  Μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα 
φωτογράφισης ζώων που βρίσκονται στο χώρο του αναδόχου, με σκοπό την 
προώθηση υιοθεσίας ή αναδοχής, από εθελοντές φιλόζωους.  

  Εφόσον υπάρξουν φιλόζωοι που ενδιαφέρονται να επισκέπτονται τον ανάδοχο 
της παρούσας, ώστε να βγάζουν βόλτα και να κοινωνικοποιούν τα φιλοξενούμενα 
σκυλιά ο ανάδοχος της παρούσας υποχρεούται να συνεργαστεί γα το καλό των ζώων, 
με έγκριση της υπηρεσίας του δήμου. 

 
Φοβισμένα και προβληματικά στη διαχείριση ζώα 

Για την περισυλλογή φοβισμένων και προβληματικών στη διαχείριση ζώων, 
καθώς και την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων όπου απαιτείται και αποφασίσει γι’ 
αυτό η Πενταμελής Επιτροπή, ο ανάδοχος της παρούσας υποχρεούται να 
συνεργάζεται με τον συνεργαζόμενο με το δήμο εκπαιδευτή σκύλων, τόσο για την 
περισυλλογή των σκύλων, όσο και τη μεταφορά στον εκπαιδευτή, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους 
αναδόχους (περισυλλογέα και εκπαιδευτή) για την περισυλλογή των συγκεκριμένων 
ζώων και να τους αποστέλει το δρομολόγιο περισυλλογής. 

Σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι κάποιο ζώο έχει προβληματική ή επιθετική 
συμπεριφορά η οποία μπορεί να βελτιωθεί, ο ανάδοχος της παρούσας θα συντάσει 
σχετική έκθεση για τη συμπεριφορά και την κλινική κατάσταση του ζώου. Επίσης θα 
επιτρέπει την επίσκεψη του εκπαιδευτή στο χώρο του προκειμένου ο εκπαιδευτής να 
κάνει μια πρώτη εκτίμηση του ζώου και να ενημερώνει αντίστοιχα με σχετικό έγγραφό 
του για συμπεριφορές που παρατηρεί σχετικά με το ζώο, παρέχοντας στο δήμο και την 
πενταμελή επιτροπή κάθε πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουν. 

 Εφόσον βρεθεί ανάδοχος του ζώου ή βρεθεί υιοθεσία του, το ζώο θα 
μεταφέρεται στον εκπαιδευτή, ο οποίος μετά από κατάλληλη εκπαίδευση 
υποχρεούται να συντάσει έκθεση για το ζώο που εκπαιδεύει, η οποία θα συνοδεύει 
την καρτέλα του ζώου. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί το χώρο του για την εκπαίδευση 
και τη φιλοξενία του ζώου και παράλληλα φροντίζει για τη σίτιση του ζώου κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής του.  

Η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτή αποδείχθηκε απαραίτητη και 
επιτακτική, προκειμένου να διαχειριστούμε τα προβληματικά ή επιθετικά ζώα που 
μέχρι σήμερα δεν είναι εύκολο να πιαστούν παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Ο 
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ανάδοχος της παρούσας και ο συνεργαζόμενος με το δήμο εκπαιδευτής, οφείλουν να 
συνεργάζονται και να εκτελούν τις εντολές της υπηρεσίας με στόχο την ευζωία των 
ζώων. 

 
Αποζημιώσεις - ατυχήματα 

Ο δήμος σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρύνεται με αποζημιώσεις α) 
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου ή τρίτου, β) για ζημιές που θα 
προκληθούν από τον ίδιο ή το προσωπικό του στα πλαίσια των υπηρεσιών του προς το 
δήμο, γ) για ζημιές που προκάλεσαν τα ζώα που μεταφέρει ή φιλοξενεί στις 
εγκαταστάσεις του, στα μεταφορικά του μέσα ή μηχανήματα, δ) για ζημιές που τα ζώα  
έχουν προκαλέσει στα πλαίσια της φιλοξενίας και παροχής των υπηρεσιών του 
αναδόχου σε άλλα άτομα, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα ή και εγκαταστάσεις ιδιωτών, 
Δημοσίου, Δήμων κ.λ.π.  

   
 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να 
προσκομίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού :  
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου από τον ΓΕΩΤΕΕ και αποδεικτικό  
εγγραφής του στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο 
β) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα 
αναφέρεται ότι:  

• ότι έλαβε γνώση της παρούσας μελέτης και των όρων της σχετικής διακήρυξης 
ή πρόσκλησης, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• οι εργασίες κτηνιατρικής μέριμνας των αδέσποτων ζώων του δήμου, θα είναι 
άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. 

• οι εργασίες φιλοξενίας θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες 
της υγιεινής και ευζωίας των ζώων. 

• θα χορηγείται κατάλληλη τροφή σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση 
υγείας κάθε ζώου, επαρκής ποσότητα ανάλογα με το σωματικό του βάρος.  

• οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής 
και διαφύλαξης. 

• Θα διαθέτει ή θα συνεργάζεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που 
θα φροντίζει για τη νοσηλεία, τη φιλοξενία, την καθαριότητα και την σίτιση των 
αδέσποτων ζώων. 

• θα υπάρχει Κτηνίατρος για τον καθημερινό έλεγχο των ζώων (εφόσον 
υπάρχουν συνεργάτες/ης θα επισυνάπτεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κτηνίατρου από τον ΓΕΩΤΕΕ και αποδεικτικό εγγραφής τους/του στον 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο).  

• θα εκτελεί άμεσα τις υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα 
μελέτη, στο χώρο του κτηνιατρείου του και στο χώρο φιλοξενίας, τα οποία θα 
πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, ώστε να μπορούν να γίνονται οι 
χειρουργικές επεμβάσεις στα ζώα και να φιλοξενούνται μέχρι την αποθεραπεία 
τους ή την επανένταξή τους για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα μελέτη και δε χρήζουν νοσηλείας. 

• θα διαθέτει όχημα, για την ασφαλή μεταφορά ζώων, με ειδικά ατομικά 
κλουβιά. Τα κλουβιά μεταφοράς πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 
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αντοχή ώστε να είναι ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο 
αερισμό. 

• είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν 
προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

• σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση θα δέχεται περιστατικά, όλες τις 
ημέρες και ώρες, του χρόνου διάρκειας της σύμβασης (καθόλη τη διάρκεια του 
24ώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Σαββατοκύριακα και 
αργίες), κατόπιν συνεννόησης με το δήμο. Σε περίπτωση προσωρινής και 
αντικειμενικής αδυναμίας του θα ενημερώνεται εγκαίρως ο δήμος. 

• Θα συνεργάζεται με τον εκπαιδευτή για όλα τα ζώα με τα οποία εμπλέκεται ο 
εκπαιδευτής και θα τον ενημερώνει για τυχόν συμπεριφορές του ζώου που 
πέφτουν στην αντίληψή του και θα παρέχει στον εκπαιδευτή κάθε πληροφορία 
που πρέπει να γνωρίζει. 

• Θα διαθέτει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με 
την κάλυψη των αναγκών του δήμου και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της 
ημέρας να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του δήμου, σε σταθερό και κινητό 
τηλέφωνο. Επίσης θα ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το δήμο για 
κάθε αλλαγή του σχετικού ατόμου, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό 
κενό στην κάλυψη των αναγκών του δήμου. Τα στοιχεία και τηλέφωνα αυτού 
θα γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου με την 
έναρξη της σύμβασης. 

γ) Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί, ή το συμφωνητικό 
συνεργασίας με εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες για την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας.  
δ) Κατάσταση με το ανιδείκευτο και το ειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί στις 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας και το ιατρείο του, καθώς και το ειδικευμένο ή 
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που χρησιμοποιεί στην αιχμαλωσία ζώων 
συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων, ή το 
συμφωνητικό συνεργασίας με εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες. 
ε) Οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας το έντυπο ή τα έντυπα της αντίστοιχης 
ομάδας της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεται.  
στ) Αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων: 

• Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων εν ισχύ.  

• Άδεια λειτουργείας κτηνιατρείου εν ισχύ 

• Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης εφόσον ο χώρος του 
κτηνιατρείου ή του ενδιατήματος δεν είναι ιδιωτικός αλλά μισθωμένος ή 
παραχωρημένος. 

• Αντίγραφο συμφωνητικού μεταξύ του αναδόχου και του ενεργούντα την 
περισυλλογή, αιχμαλωσία και μεταφορά των ζώων, εφόσον δεν πρόκειται για 
προσωπικό που ανήκει στον προσφέροντα. 

• Στοιχεία και άδεια του οχήματος περισυλλογής και εφόσον το όχημα δεν είναι 
ιδιόκτητο απαιτείται αντίγραφο μίσθωσης ή παραχώρησης.  

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για 
σωματείο. 

 

 
 
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες.  
Οι υποχρεωτικές υπηρεσίες είναι: 
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1. Περισυλλογή, μεταφορά και επανένταξη 
2. Εξέταση σκύλων για λεϊσμανίαση 
3. Στείρωση (προ εγχειρητική κλινική εξέταση, στείρωση με αναισθησία,  
     απορροφήσιμα ράμματα, παροχή μετεγχειρητικής ιατροφαρμακευτικής  
     αγωγής, ημερήσια νοσηλεία) 
4. Αποπαρασίτωση εσωτερική και εξωτερική. 
5. Εμβολιασμοί 
6. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση 

 
Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων, ο δήμος αντιμετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, τον 
οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη προβλέψιμος λόγω της φύσης των εργασιών και 
των περιστατικών που προκύπτουν κάθε φορά. Κρίνεται όμως σκόπιμο να 
προσδιοριστούν αριθμητικά οι ανά είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την 
ανάδειξη του μειοδότη και μόνο. Οι ποσότητες είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικές. 
Οι υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση και βάσει 
των αναγκών που θα προκύψουν και όχι απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων, σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου και μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι 
αναγραφόμενες ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα περιστατικά που 
συμβαίνουν. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή των ποσοτήτων των 
προϋπολογισθέντων επεμβάσεων-υπηρεσιών μιας κατηγορίας, σε επεμβάσεις-
υπηρεσίες για άλλη κατηγορία. 

 
 
Κόστος εργασιών 
Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό 

54.997,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και σε σύνολο των δύο διαδικασιών 
(της απευθείας ανάθεσης και του ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού). Το ποσό 
της απευθείας ανάθεσης (μέχρι του ποσού των 10.999,54 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσού της παρούσας και μέχρι του 
ποσού που θα εξαντληθεί με τη διαδικασία αυτή (της απευθείας ανάθεσης), θα 
αφαιρεθεί από τη σύμβαση που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό συνοπτικό 
διαγωνισμό. Δηλαδή η σύμβαση που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό συνοπτικό 
διαγωνισμό θα είναι μειωμένη κατά το ποσό αυτό (ενδεικτικά θα είναι ύψους περίπου 
43.998,18€). 

Η κατακύρωση της σύμβασης και για τις δύο διαδικασίες συνολικά θα είναι 
μέχρι του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλ. 54.997,72 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ανεξάρτητα από τις τιμές προσφοράς, εφόσον η 
προσφορά του αναδόχου είναι μικρότερη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, ώστε να 
γίνουν όσο το δυνατό περισσότερες κτηνιατρικές πράξεις και υπηρεσίες για την 
ευζωία των ζώων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει υπέρβαση 
στο συνολικό προϋπολογισμό και για τις δύο διαδικασίες (απευθείας ανάθεσης και 
διαγωνισμού). 

Στην περίπτωση μη προβλεπόμενων προαιρετικών εργασιών εφόσον κριθούν 
αναγκαίες για την ευζωία του ζώου, αυτές θα εκτελούνται αποκλειστικά και μόνον 
κατόπιν έγγραφης εντολής των υπηρεσιών του δήμου και εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού της παρούσας. Το κόστος της μη προβλεπόμενης εργασίας θα 
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καθοριστεί με βάση τις τιμές της αγοράς, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής του 
διαγωνισμού. 

 
 

Μαραθώνας 14-12-2021 
 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

Σοφία Βασταρδή 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Ελευθερία Χατζηγαβριήλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 
 
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2294320 972, 957 
Email: agricultural@marathon.gr  

                                        

 
Μαραθώνας     14/12/2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4/2021   
Φορέας: Δήμος Μαραθώνος  
Παροχή Υπηρεσιών: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 54.997,72€  
(συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ   24%) 
Πηγή: Ίδιοι πόροι & χρηματοδότηση 
Covid-19 
CPV: 85200000-1 "Κτηνιατρικές 
υπηρεσίες", CPV 85210000-3 
"Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων 
ζώων" 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
 
1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  
Α) Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό, 
αδειοδοτημένα οχήματα ασφαλούς μεταφοράς (ασθενοφόρο), κλιματιζόμενα και 
σύγχρονος εξοπλισμός περισυλλογής.  
Β) Μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Μαραθώνος στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στο 
χώρο περισυλλογής ή σε χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία. 
Τιμή εφαρμογής: 12€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
2. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ως ανωτέρω σε ώρες εκτός καθημερινού ωραρίου, 
αργίες και Σαββατοκύριακα  
Τιμή εφαρμογής: 50€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ 
Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της 
λεϊσμανίασης, σύμφωνα με το άρθρο 17α του Ν. 4235/14. 
Τιμή εφαρμογής : 15€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

mailto:agricultural@marathon.gr
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Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα 
θηλυκά αδέσποτα σκυλιά, συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική 
εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο 
κτηνίατρος, ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του 
ζώου. 
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφει για αποκατάσταση 
της υγείας του στον ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του δήμου. 
Τιμή εφαρμογής : 55€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής) 
 
5. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή χωρίς αφαίρεση του όρχεου, 
σύμφωνα με την κρίση του χειρούργου κτηνιάτρου κατά περίπτωση, προς αποφυγή 
του οιδήματος μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα ζώα. Συμπεριλαμβάνεται η 
προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα 
νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος, ώστε να διαφυλαχτεί και να 
εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του ζώου. 
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση 
της υγείας του στον ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του δήμου. 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,(στην τιμή εφαρμογής 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής) 
 
6. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (νεαρών σκύλων) 
Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά του ιού 
Corre (μόρβα) και κατά του ιού Pavvo-io (ιογενούς γαστρεντερίτιδας), με κλινική 
εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 12€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
7 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (σκύλων ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων) 
Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά της Νόσου 
Corre, της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L.  
Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 15€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
8. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (ενηλίκων σκύλων) 
Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων με εμβόλιο κατά της Νόσου Corre, της Λοιμώδους 
Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L.  Icterohaemorrhagie), της ιογενούς 
Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας, με κλινική εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 18€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
9. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας) 
δ) Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 10€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
10. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ 
Στην εσωτερική  αποπαρασίτωση συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών 
σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του 
πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.)  
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Τιμή εφαρμογής : 4€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
11. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΣΚΥΛΟΥ  
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση, περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων 
για την καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.  
Τιμή εφαρμογής : 8€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ 
Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την 
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήματος 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 
Βάση του ΥΠΑΑΤ σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 
τους. 
Τιμή εφαρμογής : 8€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Γενική αίματος 
Τιμή εφαρμογής : 4€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
 
 
14. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ 
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο. 
Τιμή εφαρμογής : 60€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
15. ΣΟΒΑΡΟ ΟΘΡΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ 
Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία  
Τιμή εφαρμογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
16. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Όπως πυομήτρα σκύλου κλπ.  
Τιμή εφαρμογής : 200€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
17. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ με παραμονή 30  ημερών  
Τιμή εφαρμογής : 250€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
18. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους μέχρι και 10 
κιλά με παραμονή) 
Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους μέχρι και 10 κιλά με παραμονή επί 
καθημερινής βάσεως για ένα μήνα,  
Τιμή εφαρμογής : 180€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και 
  
19. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους μέχρι και 10 
κιλά χωρίς παραμονή) 
χωρίς παραμονή: 
Τιμή εφαρμογής : 100€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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20. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους από 10-20 κιλά 
με παραμονή) 
Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους από 10 κιλά έως 20 κιλά επί 
καθημερινής βάσεως για ένα μήνα, με παραμονή 
Τιμή εφαρμογής :  250€  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
21. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους από 10-20 κιλά 
χωρίς παραμονή) 
Χωρίς παραμονή:  
Τιμή εφαρμογής : 150€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
22. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους πάνω από 20 
κιλά με παραμονή) 
Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους πάνω από  20 κιλά επί καθημερινής 
βάσεως για ένα μήνα,  
Τιμή εφαρμογής :  310€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
23. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ζώα βάρους πάνω από 20 
κιλά χωρίς παραμονή) 
Χωρίς παραμονή:  
Τιμή εφαρμογής : 210€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
24. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ  
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι 
επικίνδυνος ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να 
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι 
πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία 
της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας 
του, εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4235/2014. 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
25. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ 
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος  
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΣΗΜΑ  
Τα ζώα που έχουν προβληματική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο 
προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ημέρες απαραίτητα 
και εκδίδονται πιστοποιητικά σχετικά με τη συμπεριφορά τους ή την ασθένειά τους. Η 
αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’ αριθ. 
Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (ΑΔΑ 
7ΠΛΒΘ-0ΨΟ) Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 
Τιμή εφαρμογής : 65€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
27. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ (χωρίς παραμονή) 
Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας (χωρίς παραμονή). 
Τιμή εφαρμογής : 30€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  





17 

 

 
28. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ (με παραμονή) 
Με παραμονή ενός μηνός  
Τιμή εφαρμογής : 130€. 
 
29. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 
Διενεργείται σε πιστοποιημένο εργαστήριο 
Τιμή εφαρμογής : 15€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
30. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ (χωρίς παραμονή) 
Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης χωρίς νοσηλεία 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  
 
31. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ (με παραμονή) 
με νοσηλεία ενός μηνός και το φάρμακο  
Τιμή εφαρμογής : 140€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  
 
32. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 
Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού 
φαρμάκου 
Τιμή εφαρμογής : 10€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
33. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 
Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς 
βιοχημικοί παράμετροι, σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου. 
Τιμή εφαρμογής : 4€ ανά παράμετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η 
διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση 
αναισθησίας. 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
35. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ 
Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέμβαση 
ακρωτηριασμού άκρου.  
Τιμή εφαρμογής : 90€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
36. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων. 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
37. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ 
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. 
Τιμή εφαρμογής : 100€ /ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
38. ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΚΥΛΟΥ 
Χρήση υπέρηχου 
Τιμή εφαρμογής : 25€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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39. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το δηλητήριο 
στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
40. ΝΕΚΡΟΨΙΑ 
Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από 
γνωμάτευση. 
Τιμή εφαρμογής : 90€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
 
 
41.   ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  
Α) Περισυλλογή αδέσποτων γατιών από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό, 
αδειοδοτημένα οχήματα ασφαλούς μεταφοράς (ασθενοφόρο), κλιματιζόμενα και με 
σύγχρονο εξοπλισμό περισυλλογής.  
Β) Μεταφορά αδέσποτων γατιών, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Μαραθώνος, στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον 
χώρο περισυλλογής. 
Τιμή εφαρμογής: 8€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
42. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 
Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα 
θηλυκά αδέσποτα γατιά, συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική 
εξέταση  και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο 
κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του 
ζώου. 
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφεται για αποκατάσταση 
της υγείας του στον ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του δήμου. 
Τιμή εφαρμογής : 35€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  
(στην τιμή εφαρμογής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-
διατροφής) 
 
43. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 
Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής. Συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική 
κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία του ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για 
όσο διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος, ώστε  να διαφυλαχτεί  και να εξασφαλιστεί η 
μετέπειτα καλή υγεία του ζώου. 
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει 
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφεται για αποκατάσταση 
της υγείας του στον ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του δήμου. 
Τιμή εφαρμογής : 30€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
44. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (κατά της Λύσσας) 
Εμβολιασμός γατιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 8€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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45. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και 
ρινοτραχειιτιδάς) 
Εμβολιασμός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς, 
με κλινική εξέταση. 
Τιμή εφαρμογής : 11€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
46. ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Τιμή εφαρμογής : 3€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
47. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  
Στην εσωτερική αποπαρασίτωση συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών 
σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του 
πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.)  
Τιμή εφαρμογής : 4€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
48. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΓΑΤΑΣ  
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση, περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων 
για την καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.  
Τιμή εφαρμογής : 8€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
49. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ 
Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την 
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήματος 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 
Βάση του ΥΠΑΑΤ σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 
τους. 
Τιμή εφαρμογής : 8€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
 
 
50. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ (χωρίς χειρουργείο) 
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο  
Τιμή εφαρμογής : 60€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
51. ΣΟΒΑΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ (με χειρουργείο) 
Αφορά σε σοβαρά περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία  
Τιμή εφαρμογής : 220€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
52. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΑΤΑΣ 
Όπως πυομήτρα κλπ. 
Τιμή εφαρμογής : 180€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
53. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ  
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι 
επικίνδυνη ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να 
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αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή είναι 
πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας της και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία 
της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας 
της, εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4235/2014.  
Τιμή εφαρμογής : 30€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
54. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΓΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΣΗΜΑ 
Τα ζώα που έχουν προβληματική επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 
ημέρες απαραίτητα και εκδίδονται πιστοποιητικά σχετικά με τη συμπεριφορά τους ή 
την ασθένειά τους. Η αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και 
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ) Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 
Τιμή εφαρμογής : 60€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
55. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ 
Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού 
φαρμάκου 
Τιμή εφαρμογής : 10€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
56. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 
Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς 
βιοχημικοί παράμετροι, σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου. 
Τιμή εφαρμογής : 4€ ανά παράμετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
57. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η 
διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση 
αναισθησίας. 
Τιμή εφαρμογής : 40€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
58. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ 
Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέμβαση 
ακρωτηριασμού άκρου και 5ήμερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου.  
Τιμή εφαρμογής : 90€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
59. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων. 
Τιμή εφαρμογής : 100€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
60. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ 
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. 
Τιμή εφαρμογής : 80€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
61. ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΑΤΑΣ 
Χρήση υπέρηχου 
Τιμή εφαρμογής : 25€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
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62. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Οροθεραπεία 
Τιμή εφαρμογής : 11€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
63. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ 
Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το δηλητήριο 
στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου. 
Τιμή εφαρμογής : 45€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠA 
 
64. ΝΕΚΡΟΨΙΑ 
Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από 
γνωμάτευση. 
Τιμή εφαρμογής : 80€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

                                
65.     Επίσκεψη κτηνιάτρου στο Δήμο Μαραθώνος για περιπτώσεις που δεν απαιτείται 
μεταφορά ζώου (σκύλου ή γάτας) στο κτηνιατρείο. 
Τιμή εφαρμογής : 50€/ανά επίσκεψη πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
66.    ΠΑΡΑΜΟΝΗ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΚΥΛΟΥ 
Τιμή εφαρμογής : 10€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
67.   ΠΑΡΑΜΟΝΗ 30 ΗΜΕΡΩΝ, χωρίς νοσηλεία (π.χ. κατόπιν εισαγγελικής εντολής, 
περιπτώσεις για παρακολούθηση ζώου με προβληματική επιθετική συμπεριφορά 
κ.λ.π.)  
Τιμή εφαρμογής : 120€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
68.     ΠΑΡΑΜΟΝΗ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
Τιμή εφαρμογής : 7€/ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
69.    ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ αδέσποτων ζώων σε ημέρες συμπεριλαμβανομένης της σίτισης των 
ζώων κατόπιν γραπτής εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. 
Τιμή εφαρμογής : 5€/ανά ημέρα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
 
 

Μαραθώνας 14-12-2021 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

Σοφία Βασταρδή 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Ελευθερία Χατζηγαβριήλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 
 
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2294320 972, 957 
Email: agricultural@marathon.gr  

                                        

 
Μαραθώνας     14/12/2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4/2021   
Φορέας: Δήμος Μαραθώνος  
Παροχή Υπηρεσιών: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 54.997,72€  
(συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ   24%) 
Πηγή: Ίδιοι πόροι & χρηματοδότηση 
Covid-19 
CPV: 85200000-1 "Κτηνιατρικές 
υπηρεσίες", CPV 85210000-3 
"Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων 
ζώων" 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι τιμές της παρούσας μελέτης διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα της αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των προηγούμενων ετών. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει 
αύξηση των τιμών σε ορισμένες υπηρεσίες καθώς η προσέλκυση ενδιαφερομένων 
ήταν μειωμένη στο προηγούμενο έτος και η έρευνα αγοράς έδειξε ότι πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν.   

Οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το ενδιαφέρον τους μπορούν να καταθέσουν 
προσφορά είτε για τη μία από τις ομάδες Α, ή Β, είτε και για τις δύο ομάδες Α και Β, οι 
οποίες εμφανίζονται παρακάτω:  

 

Α1 - CPV 85200000-1 "Κτηνιατρικές υπηρεσίες" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη 11,00 100 1.100,00 

2 
Περισυλλογή-Μεταφορά σε ώρες εκτός καθημερινού 
ωραρίου, αργίες και Σαββατοκύριακα 

50,00 20 1.000,00 

3 Εξέταση αίματος σκύλων για λεϊσμανιαση 13,00 151 1.963,00 

4 Στείρωση θηλυκού σκύλου 45,00 100 4.500,00 

5 Στείρωση αρσενικού σκύλου 40,00 20 800,00 

6 Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων 12,00 10 120,00 

7 Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων 15,00 10 150,00 

8 Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων 18,00 100 1.800,00 

9 Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας 10,00 1 10,00 

10 Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου 4,00 100 400,00 

11 Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου 8,00 100 800,00 
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12 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου 8,00 120 960,00 

13 Γενική αίματος 4,00 120 480,00 

14 Ορθοπεδικό περιστατικό χωρίς χειρουργείο 60,00 1 60,00 

15 Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό με χειρουργείο 250,00 15 3.750,00 

16 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις 200,00 15 3.000,00 

17 Έκτακτα ορθοπεδικα χειρουργεία με παραμονή 30 ημερών 250,00 1 250,00 

18 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα με παραμονή 180,00 1 180,00 

19 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα χωρίς παραμονή 100,00 1 100,00 

20 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα με παραμονή 250,00 1 250,00 

21 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα χωρίς παραμονή 150,00 1 150,00 

22 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα με 
παραμονή 310,00 1 310,00 

23 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα χωρίς 
παραμονή 

210,00 
1 210,00 

24 Ευθανασία και αποτέφρωση 50,00 1 50,00 

25 
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού 
λεμφοσαρκώματος 

50,00 
1 50,00 

26 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων σκύλων με 
προβληματική συμπεριφορά ή σκύλων με σοβαρό νόσημα 65,00 1 65,00 

27 Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας χωρίς παραμονή 30,00 10 300,00 

28 
Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας με παραμονή 
ενός μήνα 

130,00 
1 130,00 

29 Εξέταση ερλιχίωσης 15,00 100 1.500,00 

30 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  χωρίς παραμονή 50,00 1 50,00 

31 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  με παραμονή 140,00 1 140,00 

32 Ακτινογραφία 10,00 20 200,00 

33 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο 4,00 301 1.204,00 

34 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 50,00 10 500,00 

35 Ακρωτηριασμός άκρου 90,00 2 180,00 

36 Γαστροσκόπηση 50,00 1 50,00 

37 Χειρουργείο όγκου 70,00 5 350,00 

38 Υπέρηχος  25,00 10 250,00 

39 Διαχείρηση δηλητηριασμένου σκύλου 50,00 1 50,00 

40 Νεκροψία 90,00 1 90,00 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

41 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη 8,00 20 160,00 

42 Στείρωση θηλυκής γάτας 35,00 15 525,00 

43 Στείρωση αρσενικής γάτας 30,00 5 150,00 

44 Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας 8,00 20 160,00 

45 
Εμβολιασμός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, 
καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς 11,00 20 220,00 

46 Γενική αίματος 3,00 20 60,00 

47 Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας 4,00 15 60,00 

48 Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας 8,00 15 120,00 

49 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας 8,00 20 160,00 

50 Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς χειρουργείο  60,00 1 60,00 

51 Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας με  χειρουργείο  220,00 1 220,00 

52 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις γάτας 180,00 1 180,00 

53 Ευθανασία και αποτέφρωση ανίατος πάσχουσας γάτας 30,00 1 30,00 
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54 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων γατιών με 
προβληματική συμπεριφορά ή γατιών με σοβαρό νόσημα   60,00 1 60,00 

55 Ακτινογραφία Γάτας 10,00 1 10,00 

56 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο 4,00 20 80,00 

57 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 40,00 1 40,00 

58 Ακρωτηριασμός άκρου 90,00 1 90,00 

59 Γαστροσκόπηση 100,00 1 100,00 

60 Χειρουργείο όγκου 80,00 1 80,00 

61 Υπέρηχο γάτας 25,00 1 25,00 

62 Οροθεραπεία 11,00 10 110,00 

63 Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας 45,00 1 45,00 

64 Νεκροψία 80,00 1 80,00 

65 Επίσκεψη κτηνιάτρου στον Δήμο (για σκύλο ή γάτα) 50,00 1 50,00 

Α2 - CPV 85210000-3 "Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

66 Παραμονή-νοσηλεία / ημέρα σκύλου 7,00 618 4.326,00 

67 
Παραμονή 30 ημερών (ζώα με προβληματική συμπεριφορά 
κ.λ.π.) 

120,00 
15 1.800,00 

68 Ημερήσια νοσηλεία γάτας 7,00 50 350,00 

69 Φιλοξενία αδέσποτων ζώων σε ημέρες χωρίς νοσηλεία 5,00 1500 7.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  44.353,00 

Φ.Π.Α. 24% 10.644,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 54.997,72 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
54.997,72€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του δήμου οικονομικού έτους 2021 και 2022 ως εξής:  

Τον ΚΑ 15.6117.01 μέχρι του ποσού των 47.500,00 Ευρώ (ίδιοι πόροι) και τον ΚΑ 
70.6279.01 μέχρι του ποσού των 7.500,00 € (χρηματοδότηση covid-19) 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα αφαιρεθεί το ποσό της απευθείας 
ανάθεσης δηλαδή το 20% του ποσού της σύμβασης που θα προκύψει μετά τον 
ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό.  

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος 
ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.  
 

Μαραθώνας 14-12-2021 
 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

Σοφία Βασταρδή 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Ελευθερία Χατζηγαβριήλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 
 
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2294320 972, 957 
Email: agricultural@marathon.gr  

                                        

 
Μαραθώνας     14/12/2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4/2021   
Φορέας: Δήμος Μαραθώνος  
Παροχή Υπηρεσιών: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 54.997,72€  
(συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ   24%) 
Πηγή: Ίδιοι πόροι & χρηματοδότηση 
Covid-19 
CPV: 85200000-1 "Κτηνιατρικές 
υπηρεσίες", CPV 85210000-3 
"Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων 
ζώων" 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της παρούσας 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για 
την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς του Δήμου Μαραθώνος συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών 
φιλοξενίας όπως αναλυτικά προαναφέρθηκαν. 
 
Αρθρο 2ο Θεσμικό Πλαίσιο  

1) Ο Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ όπως ισχύει. 
2) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
3) Ο N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύει. 
4) Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα   Διαύγεια>> και άλλες 
διατάξεις. 
5) Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 
6) Ο Ν. 4250/2014  (ΦΕΚ  74/τ.Α ́/26-3-2014) «Διοικητικές  Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992  (Α ́  161)  και  λοιπές 
ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου 

mailto:agricultural@marathon.gr
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«Κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων» 
7) Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «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»] -Ρυθμίσειςγια τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου  
οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις  για  την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση -Λοιπές  διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»  
8) Ο Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 τ.Α/18-9-21) Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντρο φιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις 
9) Ο Ν. 604/1977  (ΦΕΚ  163 τ.Α΄) Περί  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  
ιατρείων,  κλινικών  και  ενδιαιτημάτων ζώων 
10) Το ΠΔ. 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 
11) Ο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-14) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην   εφαρμογή της  ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων των ζωοτροφών και της υγείας και  προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. 
12) Την υπ’ αριθμ.  3941/120925 Απόφαση (ΦΕΚ 2642 /τ.Β/17-10-2013) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  Αγροτικής Ανάπτυξης και  
Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην  
Ελλάδα» (Β’ 198/5.2.2013) 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη   
2. Η τεχνική περιγραφή    
3. Το Συμφωνητικό  
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
  
Άρθρο 4°: Εγγυήσεις 
Στα πλαίσια του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, α) για την συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(καθαρής αξίας του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού) της παρούσας. Οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) για την υπογραφή της σύμβασης 
απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (καθαρής αξίας 
του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού.  
Για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται καμία εγγυητική. 
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Άρθρο 5ο Μειοδότης 
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 
 
Άρθρο 6ο Σύμβαση 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, με 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
αυτής στον ανάδοχο.  
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 
του ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.   
 
Άρθρο 7ο Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους 12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο 
από τα δύο συμβεί πρώτο.  
 
Άρθρο 8ο 
Η  δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του δήμου με κάθε 
πρόσφορο μέσο από τους πολίτες, με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, με 
τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τη δήλωση τα ελάχιστα 
απαιτούμενα στοιχεία είναι : α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας του 
δηλούντος και στοιχεία επικοινωνίας β) η περιγραφή του ζώου και της περιοχής που 
κινείται γ) η περιγραφή του περιστατικού και τυχόν ειδικών συνθηκών (ζώο 
τραυματισμένο ή δηλητηριασμένο κ.α.). Τα δηλωθέντα και καταγραφέντα περιστατικά 
προωθούνται από τις υπηρεσίες του δήμου στον ανάδοχο της παρούσας. Οι 
υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο, αξιολογούν τη σοβαρότητα των 
περιστατικών και καθορίζουν την προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αυτών. Η 
περισυλλογή και η μεταφορά γίνεται από τον ανάδοχο. Επίσης είναι δυνατόν να 
γίνεται και με συνδρομή φιλόζωων πολιτών και εθελοντών, ή φιλοζωικών σωματείων 
που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου, εφόσον έχει ενημερωθεί και 
συμφωνήσει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την περισυλλογή και μεταφορά, είναι υποχρεωμένος να 
φωτογραφίζει το αδέσποτο, να συντάσσει ατομική καρτέλα και να παρέχει τις 
υποχρεωτικές από τη σύμβαση υπηρεσίες.  
Επίσης θα προχωρεί στις προαιρετικές κατά τη σύμβαση υπηρεσίες και άλλες που 
ίσως δεν έχουν συμπεριληφθεί, καθώς τα περιστατικά είναι ποικίλα και είναι 
αδύνατον να προσδιορισθούν επακριβώς, αποκλειστικά και μόνον κατόπιν έγγραφης 
εντολής των υπηρεσιών του δήμου. 
 
Άρθρο 9ο Παραδοτέα 
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο, θα αποστέλλονται στην υπηρεσία 
τα ακόλουθα : 
I. Ατομική Καρτέλα που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
1711/150664/4.12.2014 Απόφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. &Τρο.,τα εξής: 
• Φωτογραφία του ζώου 
• Το φύλο 
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• Τη φυλή 
• Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 
• Το μέγεθος(π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) 
• Το βάρος του. 
• Αριθμός Σήμανσης 
• Ημερομηνία περισυλλογής 
• Τοποθεσία περισυλλογής 
• Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 
• Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 
• Ημερομηνία στείρωσης 
• Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 
• Είδος  παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 
• Προορισμός του ζώου (επανένταξη υιοθεσία, ευθανασία) 
• Ημερομηνία ευθανασίας 
• Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής 
• Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής του ζώου. 
II. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήμανση 
πιστοποιημένος κτηνίατρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
καταγράφει το ζώο στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του ΥΠΑΑΤ, ή στο Εθνικό 
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς του Ν. 4830/2021 όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί. 
III. Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών. 
IV. Τo Πιστοποιητικό Παραλαβής και Παράδοσης του ζώου με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 10ο Τιμολόγηση – Παραδοτέα που ακολουθεί. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο του πελάτη. 
Εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η τήρηση βιβλίου 
νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο θα περιγράφονται ανά ζώο, το είδος της 
παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας αυτού. Θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένο, να αποστέλλεται στο δήμο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί 
οριστικά όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση.  
Επίσης κάθε μήνα θα προσκομίζει στο δήμο κατάσταση με τα ζώα που νοσούν και 
εμπίπτουν στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ. 
687/21658/24.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου 
όλες τις ιατρικές εξετάσεις που βάσει αυτών κρίνεται η παραμονή και νοσηλεία του 
ζώου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης για τις περιπτώσεις θανάτου των ζώων 
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και αμέσως την υπηρεσία για τον θάνατο και 
την αιτία θανάτου του ζώου. 
 
Άρθρο 10ο Τιμολόγηση - Παραδοτέα 
Ο Ανάδοχος της παρούσας υποχρεούται να τιμολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
του σε ένα συνολικό τιμολόγιο στο τέλος κάθε μήνα. Η χρέωση για την περισυλλογή 
και μεταφορά του ζώου γίνεται εφάπαξ και αφορά την περισυλλογή και 
επανατοποθέτηση του ζώου εντός των ορίων του δήμου, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αριθμού μεταφορών που θα κριθεί  απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για 
το συγκεκριμένο ζώο. Με την επιστροφή του κάθε ζώου θα προσκομίζονται: α) Το 
Πιστοποιητικό Παραλαβής του Αδέσποτου Σκύλου από τον ανάδοχο, το οποίο 
βεβαιώνει ο εκπρόσωπος του δήμου, με αναφορά της ημερομηνίας παραλαβής και 
της περιοχής προέλευσης του ζώου, καθώς και του ονόματος του υποδείξαντα το ζώο. 
β) Το Πιστοποιητικό Παράδοσης του ζώου και των κτηνιατρικών υπηρεσιών που έχουν 
γίνει στο ζώο, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος επιστροφής του. Σε 
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περίπτωση που το ζώο παραλαμβάνεται από εθελοντή φιλόζωο αναγράφεται το 
όνομά του και το τηλέφωνό του. γ) Σε περίπτωση αναδοχής ή υιοθεσίας του ζώου 
επισυνάπτεται η σύμβαση αναδοχής ή το έγγραφο υιοθεσίας αντίστοιχα. δ) Οι 
ατομικές καρτέλες των ζώων που επιστρέφονται με τις εξετάσεις τους και το 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους. Στις καρτέλες των ζώων που χρήζουν 
φροντίδας και φιλοξενούνται στο ενδιαίτημα θα αναγράφονται απαραιτήτως οι 
ημέρες φιλοξενίας και σίτισης των ζώων καθώς και στοιχεία παράδοσης και 
παραλαβής του ζώου. Σε περίπτωση που εξέρχονται ζώα στα οποία απαιτείται η 
χορήγηση φαρμάκων ή άλλη φροντίδα, η καρτέλα τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
με οδηγίες του κτηνιάτρου. 
 
Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
Άρθρο 11ο Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας βαρύνει τον δήμο. 
 
Άρθρο 12°: Εκτέλεση –Παραλαβή  -Πληρωμή 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η παραλαβή 
του αντικειμένου της θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και τις προσφερόμενες εργασίες.  
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος στο όνομα του αναδόχου, μετά την 
παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία και θα 
βεβαιώσει την καλή εκτέλεση αυτών, εφόσον δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα ως 
προς την εκτέλεση αυτών. 
Επίσης, οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί εγγράφως από την υπηρεσία και αφορά 
στην τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 
αποκατάστασή του. 
Επίσης η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 
Μαραθώνος μετά από την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την 
προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, των σχετικών στοιχείων πληρωμής και 
δικαιολογητικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί από τις 
οικονομικές υπηρεσίες του δήμου. 
 
Άρθρο 13ο: Ποινικές ρήτρες –Επίλυση διαφορών -Έκπτωση του Αναδόχου. 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
των εργασιών μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 40,00 Ευρώ 
για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης το ποσό ενδεχόμενων ρητρών 
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ή αν ο ανάδοχος 
δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία και ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της 
σύμβασης, και κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.  





30 

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  του  σε  διαδικασίες  δημοσίων  
συμβάσεων. 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 14ο Ανάθεση 
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως ισχύει, μετά από τη διενέργεια δύο 
διαδικασιών α) την απευθείας ανάθεση για το 20% του συνολικού ποσού της μελέτης 

και β) του ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για το υπόλοιπο του ποσού. 
 
 
 
 

Μαραθώνας 14-12-2021 
 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

Σοφία Βασταρδή 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Ελευθερία Χατζηγαβριήλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Μαραθώνας       /……/202…. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4/2021 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Από τα παρακάτω ποσά και ποσότητες θα αφαιρεθούν αυτά που αντιστοιχούν 

μέχρι το 20 % του συνολικού ποσού της μελέτης λόγω απευθείας ανάθεσης.   
 

Α1 - CPV 85200000-1 "Κτηνιατρικές υπηρεσίες" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη  100  

2 
Περισυλλογή-Μεταφορά σε ώρες εκτός καθημερινού 
ωραρίου, αργίες και Σαββατοκύριακα 

 20  

3 Εξέταση αίματος σκύλων για λεϊσμανιαση  151  

4 Στείρωση θηλυκού σκύλου  100  

5 Στείρωση αρσενικού σκύλου  20  

6 Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων  10  

7 Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων  10  

8 Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων  100  

9 Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας  1  

10 Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου  100  

11 Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου  100  

12 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου  120  

13 Γενική αίματος  120  

14 Ορθοπεδικό περιστατικό χωρίς χειρουργείο  1  

15 Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό με χειρουργείο  15  

16 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις  15  

17 Έκτακτα ορθοπεδικα χειρουργεία με παραμονή 30 ημερών  1  

18 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα με παραμονή  1  

19 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα χωρίς παραμονή  1  

20 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα με παραμονή  1  

21 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα χωρίς παραμονή  1  

22 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα με 
παραμονή  1  

23 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα χωρίς 
παραμονή 

 
1  
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24 Ευθανασία και αποτέφρωση  1  

25 
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού 
λεμφοσαρκώματος 

 
1  

26 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων σκύλων με 
προβληματική συμπεριφορά ή σκύλων με σοβαρό νόσημα  1  

27 Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας χωρίς παραμονή  10  

28 
Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας με παραμονή 
ενός μήνα 

 
1  

29 Εξέταση ερλιχίωσης  100  

30 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  χωρίς παραμονή  1  

31 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  με παραμονή  1  

32 Ακτινογραφία  20  

33 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο  301  

34 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις  10  

35 Ακρωτηριασμός άκρου  2  

36 Γαστροσκόπηση  1  

37 Χειρουργείο όγκου  5  

38 Υπέρηχος   10  

39 Διαχείρηση δηλητηριασμένου σκύλου  1  

40 Νεκροψία  1  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

41 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη  20  

42 Στείρωση θηλυκής γάτας  15  

43 Στείρωση αρσενικής γάτας  5  

44 Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας  20  

45 
Εμβολιασμός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, 
καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς  20  

46 Γενική αίματος  20  

47 Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας  15  

48 Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας  15  

49 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας  20  

50 Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς χειρουργείο   1  

51 Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας με  χειρουργείο   1  

52 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις γάτας  1  

53 Ευθανασία και αποτέφρωση ανίατος πάσχουσας γάτας  1  

54 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων γατιών με 
προβληματική συμπεριφορά ή γατιών με σοβαρό νόσημα    1  

55 Ακτινογραφία Γάτας  1  

56 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο  20  

57 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις  1  

58 Ακρωτηριασμός άκρου  1  

59 Γαστροσκόπηση  1  

60 Χειρουργείο όγκου  1  

61 Υπέρηχο γάτας  1  

62 Οροθεραπεία  10  

63 Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας  1  

64 Νεκροψία  1  

65 Επίσκεψη κτηνιάτρου στον Δήμο (για σκύλο ή γάτα)  1  
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Α2 - CPV 85210000-3 "Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

66 Παραμονή-νοσηλεία / ημέρα σκύλου  618  

67 
Παραμονή 30 ημερών (ζώα με προβληματική συμπεριφορά 
κ.λ.π.) 

 
15  

68 Ημερήσια νοσηλεία γάτας  50  

69 Φιλοξενία αδέσποτων ζώων σε ημέρες χωρίς νοσηλεία  1500  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

 

 

 Καταθέτω συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως 

αναφέρονται στην με αριθμό 4/2021 Μελέτη 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση της με αριθ. 4/2021 Μελέτης, και της με 

αριθμό πρωτ. ………/….-….-202… διακήρυξης, είμαι σύμφωνος με όσα 

προβλέπονται στα ανωτέρω έγγραφα και καταθέτω την παρούσα προσφορά. 

Μαραθώνας ……./……/202….  

 
 

Ο Προσφέρων 
 

 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Μαραθώνας       /……/202…. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4/2021 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και η παρούσα προσφορά ισχύει για 

μέχρι του ποσού που ισούται με το 20 % του συνολικού ποσού της μελέτης. 
 

 

Α1 - CPV 85200000-1 "Κτηνιατρικές υπηρεσίες" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη  1  

2 
Περισυλλογή-Μεταφορά σε ώρες εκτός καθημερινού 
ωραρίου, αργίες και Σαββατοκύριακα 

 1  

3 Εξέταση αίματος σκύλων για λεϊσμανιαση  1  

4 Στείρωση θηλυκού σκύλου  1  

5 Στείρωση αρσενικού σκύλου  1  

6 Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων  1  

7 Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων  1  

8 Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων  1  

9 Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας  1  

10 Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου  1  

11 Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου  1  

12 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου  1  

13 Γενική αίματος  1  

14 Ορθοπεδικό περιστατικό χωρίς χειρουργείο  1  

15 Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό με χειρουργείο  1  

16 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις  1  

17 Έκτακτα ορθοπεδικα χειρουργεία με παραμονή 30 ημερών  1  

18 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα με παραμονή  1  

19 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας έως 10 κιλα χωρίς παραμονή  1  

20 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα με παραμονή  1  





35 

 

21 Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας 10-20 κιλα χωρίς παραμονή  1  

22 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα με 
παραμονή  1  

23 
Φαρμακοθεραπεία λεισμάνιας πάνω από 20 κιλα χωρίς 
παραμονή 

 
1  

24 Ευθανασία και αποτέφρωση  1  

25 
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού 
λεμφοσαρκώματος 

 
1  

26 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων σκύλων με 
προβληματική συμπεριφορά ή σκύλων με σοβαρό νόσημα  1  

27 Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας χωρίς παραμονή  1  

28 
Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας με παραμονή ενός 
μήνα 

 
1  

29 Εξέταση ερλιχίωσης  1  

30 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  χωρίς παραμονή  1  

31 Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης  με παραμονή  1  

32 Ακτινογραφία  1  

33 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο  1  

34 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις  1  

35 Ακρωτηριασμός άκρου  1  

36 Γαστροσκόπηση  1  

37 Χειρουργείο όγκου  1  

38 Υπέρηχος   1  

39 Διαχείρηση δηλητηριασμένου σκύλου  1  

40 Νεκροψία  1  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

41 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη  1  

42 Στείρωση θηλυκής γάτας  1  

43 Στείρωση αρσενικής γάτας  1  

44 Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας  1  

45 
Εμβολιασμός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, 
καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς  1  

46 Γενική αίματος  1  

47 Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας  1  

48 Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας  1  

49 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας  1  

50 Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς χειρουργείο   1  

51 Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας με  χειρουργείο   1  

52 Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις γάτας  1  

53 Ευθανασία και αποτέφρωση ανίατος πάσχουσας γάτας  1  

54 
Παρακολούθηση αδέσποτων επικίνδυνων γατιών με 
προβληματική συμπεριφορά ή γατιών με σοβαρό νόσημα    1  

55 Ακτινογραφία Γάτας  1  

56 Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο  1  

57 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις  1  

58 Ακρωτηριασμός άκρου  1  

59 Γαστροσκόπηση  1  

60 Χειρουργείο όγκου  1  

61 Υπέρηχο γάτας  1  
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62 Οροθεραπεία  1  

63 Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας  1  

64 Νεκροψία  1  

65 Επίσκεψη κτηνιάτρου στον Δήμο (για σκύλο ή γάτα)  1  

Α2 - CPV 85210000-3 "Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 
ΣΕ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

66 Παραμονή-νοσηλεία / ημέρα σκύλου  1  

67 
Παραμονή 30 ημερών (ζώα με προβληματική συμπεριφορά 
κ.λ.π.) 

 
1  

68 Ημερήσια νοσηλεία γάτας  1  

69 Φιλοξενία αδέσποτων ζώων σε ημέρες χωρίς νοσηλεία  1  

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

 

 

 

Καταθέτω συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται 

στην με αριθμό 4/2021 Μελέτη 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση της με αριθ. 4/2021 Μελέτης, και της με 

αριθμό πρωτ. ………/….-….-202…. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, είμαι 

σύμφωνος με όσα προβλέπονται στα ανωτέρω έγγραφα και καταθέτω την παρούσα 

προσφορά. 

Μαραθώνας ……./……/202….  
 

Ο Προσφέρων 
 

 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 
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