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Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική 
Τηλ. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 
Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο:  

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις: 

I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

II. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016. 

III. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007. 

IV. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008. 
V. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 
6.  

VI. Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» 
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα. 

VII. Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα . 
VIII. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
IX. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005). 

X. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια». 

XI. Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα. 
XII. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
XIII. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

 
2. Την από 03.03.2020 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης ποσού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα 27-03-2020 
Α.Π. 18062/5531 
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3. Το με αριθμ. πρωτ. 13427/915/ 03.03.2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ006367934 2020-03-03, του Τμήματος Αγροτικής 
Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου 
με ΑΔΑ 642ΓΩΕΩ-1Ψ3, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. πρωτ 16171/1053/ 
12-03-2020 του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
έχει καταχωρηθεί με Α/Α 480 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 
Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 
5. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική εργασία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με ημερομηνία θεώρησης 03.03.2020 Μελέτη 
του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στο σύνολό 
της, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ με Φ.Π.Α.. 

Γ. Αρμόδιος για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών ορίζεται το κτηνιατρικό προσω-
πικό της υπηρεσίας. 
 

 
Η παρούσα Απόφαση μετά των παραρτημάτων αυτής να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΕΤΟΣ 2020 
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ » 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € 

 

ΚΑ: 02.70.02.6117.015 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

  ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €                     
 
 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, που συνίσταται στον εντοπισμό και την αιχμαλωσία των 

ζώων αυτών καθώς και την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων 

Ιωαννίνων στην περιοχή της ''Δουρούτης'', ή όπου αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος του 

προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών ή ο υγειονο-

μικά υπεύθυνος κτηνίατρος των εν λόγω εγκαταστάσεων, καθώς και στην επανένταξή τους, κατό-

πιν απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 του Δήμου Ιωαννιτών. 

 Με τις διατάξεις του νόμου 4039/2012 οι δήμοι συνεχίζουν να έχουν την αρμοδιότητα της 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που τους είχε αρχικά ανατεθεί με τον Ν.3170/2003. 

  Επειδή, στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στην οποία 

υπάγεται το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, που σύμφωνα με το άρθρο 12 του Οργανι-

σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιωαννιτών μεταξύ άλλων έχει και την αρμοδιότη-

τα να ''Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων 

κ.λπ.)'', δεν υπηρετεί προσωπικό από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία 

ζώων συντροφιάς, επειδή δεν έχει συγκροτηθεί συνεργείο περισυλλογής στο Δήμο Ιωαννιτών, η 

περισυλλογή και η επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Ιωαννιτών θα ανατεθεί σε οικονομικό φορέα.  

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει: 

1. Εγκεκριμένο όχηµα για την ασφαλή μεταφορά – μετακίνηση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς,          

          άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος το οποίο θα οδηγείται από άτομο που θα διαθέτει    

          δίπλωμα οδήγησης για το εν λόγω όχημα. 

2. Απαραίτητο εξοπλισμό για την αιχμαλωσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ειδικά για τις 

περιπτώσεις που απαιτείται χειρισμός δύστροπων ζώων. Ενδεικτικά ο εξοπλισμός 

αναφέρεται σε βρόγχους σύλληψης, οδηγούς συγκράτησης, δίκτυα, γάντια συγκράτησης 

ζώου, κατάλληλος ρουχισμός και ότι άλλο δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για την 

αιχμαλωσία των ζώων συντροφιάς. 

3. Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων για την ανάγνωση ηλεκτρονικής 

σήμανσης   ζώων συντροφιάς. 

4. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την φωτογράφιση των ζώων συντροφιάς που 

περισυλλέγονται. 

5. Επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών περισυλλογής – επαναφοράς 

αδέσποτων ζώων κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4039/12 και το οποίο θα δηλώσει κατά την υποβολή 

της προσφοράς του. 

  Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βεβαιώνεται εγγράφως από κτηνίατρο ή από εκπαιδευτή 

σκύλων, ενώ σε περίπτωση απουσίας εκπαίδευσης η εμπειρία θα δηλώνεται είτε με υπεύθυνη δή-

λωση, είτε με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο (πιστοποιητικό, βεβαίωση προϋπηρεσίας, 

συμφωνητικό κ.λ.π.) από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο τόπος απόκτησης της εμπειρίας σε 

θέματα αιχμαλωσίας ζώων συντροφιάς.  
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Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης απασχοληθεί άλλο προσωπικό πέραν του αρχικά δη-

λωθέντος, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή κα-

ταθέτοντας τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. 

 Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα υγιεινής (π.χ. εμβόλια, 

κ.τ.λ.), για το προσωπικό του, θα είναι υπεύθυνος και θα μεριμνά για την εξασφάλιση της σωματι-

κής ακεραιότητας των ατόμων που θα ασχοληθούν με την  περισυλλογή και μεταφορά των αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς του  Δήμου Ιωαννιτών. Ο Δήμος Ιωαννιτών σε περίπτωση ατυχήματος 

δεν φέρει καμία ευθύνη. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της εργα-

σίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον οικονομικό φορέα. Σημειώνεται ρητά ότι απα-

γορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 

      Η σύλληψη και μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο ώστε να  τηρούνται 

οι αρχές περί προστασίας και ορθής μεταχείρισης των ζώων όπως ορίζονται από την νομοθεσία. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στους τρόπους προσέγγισης, ακινητοποίησης, αιχμαλωσίας 

των ζώων, στο σωστό τρόπο μεταφοράς τους και στην ορθή χρήση των εργαλείων ακινητοποίησης 

τους, ώστε να μην υφίστανται περιττό πόνο, οδύνη ή ταλαιπωρία κατά την ακινητοποίηση και τη 

μεταφορά τους. 

       Σε περίπτωση  περισυλλογής ζώου βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου που 

εκδίδεται  από τα δύο νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών, αυτή θα πραγματοποιείται 

παρουσία του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων, εκτός εάν ο 

οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την περισυλλογή δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης 

προς τον εν λόγω κτηνίατρο ότι δεν απαιτείται η παρουσία του. 

 Οι περισυλλογές θα γίνονται με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

1. Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης 

αδέσποτων ζώων για λύσσα, που εμπλέκονται σε συμβάντα δήγματος πολιτών και 

εκδίδονται από τα νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών. Από το σύνολο των 

περισυλλογών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τουλάχιστον οι διακόσιες (200) 

περισυλλογές θα αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις της εν λόγω κατηγορίας.  Ο αριθμός 

αυτός  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του 

συμβατικού ποσού.  Η εν λόγω τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν  συνεννόησης με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και μετά από σχετική 

ενημέρωση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

2. Περιπτώσεις  αιτημάτων περισυλλογής δύστροπων προς τους πολίτες ζώων συντροφιάς ή 

περιπτώσεις διάσπασης αγέλης. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 80/16-11-2018 

Πρακτικό συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών αποφασίστηκε ότι : «Σε περίπτωση αίτησης περισυλλογής σκύλου από πολίτη  

που τον φοβάται, χωρίς να δεχθεί επίθεση, εφόσον το συνεργείο περισυλλογής διαπιστώσει 

ότι ο σκύλος δεν είναι επικίνδυνος, να καλέσει η πενταμελής επιτροπή προς διερεύνηση του 

περιστατικού», κάτι το οποίο οφείλει να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας. 

3. Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής αρρωστημένων, κακοποιημένων, χτυπημένων ζώων 

που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μπορεί να τους παρασχεθεί 

βάσει των δυνατοτήτων στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων. 

4. Λοιπές περιπτώσεις περισυλλογής κατά την κρίση του υπεύθυνου κτηνιάτρου του 

προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. 

      Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός της περισυλλογής θα γίνεται σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και υπό την εποπτεία της  

Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών προς τις εντολές και οδηγίες της 

οποίας, o  οικονομικός φορέας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση. 

     Η ειδοποίηση του οικονομικού φορέα περί των αιτημάτων περισυλλογής θα γίνεται είτε με ηλε-

κτρονική αποστολή του πρωτοκολλημένου αιτήματος ή της κτηνιατρικής εντολής παρακολούθησης 

ζώου, είτε με τηλεφωνική ειδοποίησή του είτε μέσω συνδυασμού των δύο προαναφερόμενων. Για 

το λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
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Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης αλληλογραφίας και 

το τηλέφωνο επικοινωνίας του. 

    Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα του δήμου σε 

κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα αναλάβει,  δεν θα ενεργεί 

αυθαίρετα, δεν θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλιώς δεν θα αμείβεται για τη συγκεκριμένη πα-

ροχή υπηρεσίας και η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο.  

  Σε περίπτωση που απαιτείται αναισθητοποίηση του ζώου για τη σύλληψή του, αυτή θα 

πραγματοποιείται με μέριμνα του κτηνιάτρου που θα συμμετέχει στην περισυλλογή. Σε όσες περι-

πτώσεις που η προσπάθεια περισυλλογής με τον εν λόγω τρόπο καταστεί ατελέσφορη, ο οικονομι-

κός φορέας δύναται να συνεργαστεί είτε με ιδιώτες κτηνιάτρους, είτε με ιδιωτικούς επιστημονικούς 

φορείς και ιδιωτικές οργανώσεις που διαθέτουν άδεια χρήσης ειδικού όπλου αναισθητοποίησης ζώ-

ων, η δε δαπάνη βαρύνει τον ίδιο, ενώ επίσης δύναται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Ει-

σαγγελικές Αρχές να ζητήσει τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία διαθέτει ειδικό όπλο αναισθητοποίησης. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον τρόπο συμπεριφοράς του συνεργείου περι-

συλλογής προς τις αντιδράσεις του κοινού.  

   Η περισυλλογή θεωρείται ολοκληρωμένη : 

1. με την  μεταφορά του αδέσποτου ζώου συντροφιάς στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 

Ιωαννίνων και την εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων ή όπου 

αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Η περίπτωση ταυτόχρονης περισυλλογής θηλυκού 

ζώου συντροφιάς με τους νεαρούς απογόνους του ή η ταυτόχρονη περισυλλογή νεαρών 

απογόνων θεωρείται ως μια περισυλλογή, 

2. όταν στην αυτοψία που διενεργείται προς εντοπισμό του ζώου παρουσία του ατόμου που 

αφορά η εντολή κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου και το άτομο δηλώνει ότι αδυνατεί να 

το υποδείξει στον οικονομικό φορέα που θα αναλάβει την περισυλλογή, 

3. σε περίπτωση διάσπασης αγέλης είτε τα ζώα μεταφέρονται στο Καταφύγιο Αδέσποτων 

Ζώων   Ιωαννίνων είτε μεταφερθούν σε άλλη περιοχή που θα υποδείξει ο υπεύθυνος 

κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατόπιν 

συνεννόησης του με την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

Σε κάθε περίπτωση, το αδέσποτο ζώο συντροφιάς που περισυλλέγεται θα φωτογραφίζεται 

και μία εκτύπωση φωτογραφίας θα παραδίδεται στον υπεύθυνο κτηνίατρο για την συμπλήρωση της 

καρτέλας του ζώου και μία θα συνοδεύει το έντυπο “Δελτίο Συμβάντος”, το οποίο χορηγείται από 

το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα άτομα που 

συμμετέχουν στην περισυλλογή. Ο τρόπος λήψης και εκτύπωσης των εν λόγω φωτογραφιών θα 

γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Αδέσπο-

των Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικά για την εκτύπωσή τους ο οικονομικός φορέας 

δύναται να χρησιμοποιεί τα μέσα εκτύπωσης που διαθέτει το  Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων   Ιωαν-

νίνων. 

     Οι επανεντάξεις των διαχειρισμένων ζώων θα γίνονται κατόπιν απόφασης της πενταμελούς επι-

τροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα κοινοποιείται στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση του οικονομικού φορέα. Οι επανεντάξεις θα ολοκληρώνονται σε χρονικό διά-

στημα που δεν θα ξεπερνά τις δεκαπέντε μέρες αρχομένου από την ημερομηνία λήψης της σχετι-

κής απόφασης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερο-

μηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

εάν αυτό επέλθει νωρίτερα. 

    Επισημαίνεται ότι το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν είναι δεσμευτικό για την αναθέ-

τουσα αρχή, αποτελεί δε το ανώτερο ποσό που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί και η πληρωμή του α-

ναδόχου θα πραγματοποιηθεί έως του ποσού που αναλογεί βάσει των πραγματοποιηθέντων αριθ-

μών περισυλλεγμένων και επανενταγμένων ζώων σε διάστημα ενός έτους. 
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    Oι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :98390000-3 Λοιπές Υπηρεσίες 

          Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκαν υπόψη: 

i. Οι διατάξεις του Ν. 4039/12(ΦΕΚ 15Α)''Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 

κερδοσκοπικό σκοπό'' όπως ισχύει. 

ii. Οι διατάξεις του Ν.4412/16( ΦΕΚ 147/ Α’)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”όπως ισχύει,  

iii. Οι διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ: 114Α) ''Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων'' όπως ισχύει. 

  Η δαπάνη υλοποίησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. Ποσό 15.971,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  θα διατεθεί το έτος 2020, ενώ  ποσό 

των 8.828,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα διατεθεί το έτος 2021. 

 Για το έτος 2020 έχει εγγραφεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών ύψους 

16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Κ.Α.: 02.70.02.6117.015 και τίτλο Περισυλλογή 

αδέσποτων ζώων (Υπ. Εσωτ. - Οικον. - Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίμων 9.355,34 €, ίδια έσοδα 

6.644,66 €), ενώ για το έτος 2021 θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ιωαννιτών, δηλαδή το  ποσό των 8.828,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  03/03/2020 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ  
Γεωπόνος 

ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος  
 
 

ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ:«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  
 

 

 
 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  

                                                                                

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

1 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 500 

2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 500 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές καθώς ο αριθμός των ζώων που περισυλλέγονται/επαναφέρονται  

στο πλαίσιο της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιωαννιτών δεν είναι  προβλέ-

ψιμος και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. 

Από το σύνολο των περισυλλογών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τουλάχιστον οι διακό-

σιες (200) περισυλλογές θα αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις βάσει εντολής κτηνιατρικής παρα-

κολούθησης λυσσύποπτου ζώου. Ο αριθμός αυτός  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγ-

ματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.  Η εν λόγω τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν  συνεννόησης 

με τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και μετά από σχετική 

ενημέρωση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  03/03/2020 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ  
Γεωπόνος 

ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος  
 
 

ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 500 30 15.000 

2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 500 10 5.000 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

ΦΠΑ 24%  4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές καθώς ο αριθμός των ζώων που περισυλλέγονται/επαναφέρονται  

στο πλαίσιο της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιωαννιτών δεν είναι  προβλέ-

ψιμος και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. 

Από το σύνολο των περισυλλογών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τουλάχιστον οι διακό-

σιες (200) περισυλλογές θα αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις βάσει εντολής κτηνιατρικής παρα-

κολούθησης λυσσύποπτου ζώου. Ο αριθμός αυτός  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγ-

ματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.  Η εν λόγω τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν  συνεννόησης 

με τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και μετά από σχετική 

ενημέρωση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου Ιωαννιτών. 

Επισημαίνεται ότι το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν είναι δεσμευτικό για την αναθέ-

τουσα αρχή, αποτελεί δε το ανώτερο ποσό που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί και η πληρωμή του α-

ναδόχου θα πραγματοποιηθεί έως του ποσού που αναλογεί βάσει των πραγματοποιηθέντων αριθ-

μών περισυλλεγμένων και επανενταγμένων ζώων σε διάστημα ενός έτους. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  03/03/2020 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ  
Γεωπόνος 

ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος  
 

ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγματοποιείται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. Η εργασία συνίσταται στον εντοπισμό και την αιχμαλωσία 

των ζώων αυτών καθώς και την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων 

Ζώων Ιωαννίνων στην περιοχή της ''Δουρούτης'', ή όπου αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος 

του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών ή ο 

υγειονομικά υπεύθυνος κτηνίατρος των εν λόγω εγκαταστάσεων. 

 Η σύλληψη και μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο ώστε να  

τηρούνται οι αρχές περί προστασίας και ορθής μεταχείρισης των ζώων όπως ορίζονται από την 

νομοθεσία. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στους τρόπους προσέγγισης, ακινητοποίησης, 

αιχμαλωσίας των ζώων, στο σωστό τρόπο μεταφοράς τους και στην ορθή χρήση των εργαλείων 

ακινητοποίησης τους, ώστε να μην υφίστανται περιττό πόνο, οδύνη ή ταλαιπωρία κατά την 

ακινητοποίηση και τη μεταφορά τους. 

       Σε περίπτωση  περισυλλογής ζώου βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου που 

εκδίδεται  από τα δύο νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών, αυτή θα πραγματοποιείται 

παρουσία του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων, εκτός εάν ο 

οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την περισυλλογή δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης 

προς τον εν λόγω κτηνίατρο ότι δεν απαιτείται η παρουσία του. 

 Οι περισυλλογές θα γίνονται με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

1. Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης 

αδέσποτων ζώων για λύσσα, που εμπλέκονται σε συμβάντα δήγματος πολιτών και 

εκδίδονται από τα νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών. Από το σύνολο των 

περισυλλογών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τουλάχιστον οι διακόσιες (200) 

περισυλλογές θα αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις της εν λόγω κατηγορίας.  Ο αριθμός 

αυτός  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του 

συμβατικού ποσού.  Η εν λόγω τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν  συνεννόησης με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και μετά από σχετική 

ενημέρωση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

2. Περιπτώσεις  αιτημάτων περισυλλογής δύστροπων προς τους πολίτες ζώων συντροφιάς ή 

περιπτώσεις διάσπασης αγέλης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 80/16-11-2018 

Πρακτικό συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών αποφασίστηκε ότι : «Σε περίπτωση αίτησης περισυλλογής σκύλου από πολίτη  

που τον φοβάται, χωρίς να δεχθεί επίθεση, εφόσον το συνεργείο περισυλλογής διαπιστώσει 

ότι ο σκύλος δεν είναι επικίνδυνος, να καλέσει η πενταμελής επιτροπή προς διερεύνηση του 

περιστατικού», κάτι το οποίο οφείλει να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας. 

3. Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής αρρωστημένων, κακοποιημένων, χτυπημένων ζώων 

που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μπορεί να τους παρασχεθεί 

βάσει των δυνατοτήτων στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων. 

4. Λοιπές περιπτώσεις περισυλλογής κατά την κρίση του υπεύθυνου κτηνιάτρου του 
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προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. 

      Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός της περισυλλογής θα γίνεται σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και υπό την εποπτεία της  

Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών προς τις εντολές και οδηγίες της 

οποίας, o  οικονομικός φορέας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση. 

     Η ειδοποίηση του οικονομικού φορέα περί των αιτημάτων περισυλλογής θα γίνεται είτε με ηλε-

κτρονική αποστολή του πρωτοκολλημένου αιτήματος ή της κτηνιατρικής εντολής παρακολούθησης 

ζώου, είτε με τηλεφωνική ειδοποίησή του είτε μέσω συνδυασμού των δύο προαναφερόμενων. Για 

το λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης αλληλογραφίας και 

το τηλέφωνο επικοινωνίας του. 

    Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα του δήμου σε 

κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα αναλάβει,  δεν θα ενεργεί 

αυθαίρετα, δεν θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλιώς δεν θα αμείβεται για τη συγκεκριμένη πα-

ροχή υπηρεσίας και η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο.  

  Σε περίπτωση που απαιτείται αναισθητοποίηση του ζώου για τη σύλληψή του, αυτή θα 

πραγματοποιείται με μέριμνα του κτηνιάτρου που θα συμμετέχει στην περισυλλογή. Σε όσες περι-

πτώσεις που η προσπάθεια περισυλλογής με τον εν λόγω τρόπο καταστεί ατελέσφορη, ο οικονομι-

κός φορέας δύναται να συνεργαστεί είτε με ιδιώτες κτηνιάτρους, είτε με ιδιωτικούς επιστημονικούς 

φορείς και ιδιωτικές οργανώσεις που διαθέτουν άδεια χρήσης ειδικού όπλου αναισθητοποίησης ζώ-

ων, η δε δαπάνη βαρύνει τον ίδιο, ενώ επίσης δύναται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Ει-

σαγγελικές Αρχές να ζητήσει τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία διαθέτει ειδικό όπλο αναισθητοποίησης. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον τρόπο συμπεριφοράς του συνεργείου περι-

συλλογής προς τις αντιδράσεις του κοινού.  

 Η περισυλλογή θεωρείται ολοκληρωμένη : 

4. με την  μεταφορά του αδέσποτου ζώου συντροφιάς στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 

Ιωαννίνων και την εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων ή όπου 

αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Η περίπτωση ταυτόχρονης περισυλλογής θηλυκού 

ζώου συντροφιάς με τους νεαρούς απογόνους του ή η ταυτόχρονη περισυλλογή νεαρών 

απογόνων θεωρείται ως μια περισυλλογή, 

5. όταν στην αυτοψία που διενεργείται προς εντοπισμό του ζώου παρουσία του ατόμου που 

αφορά η εντολή κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου και το άτομο δηλώνει ότι αδυνατεί να 

το υποδείξει στον οικονομικό φορέα που θα αναλάβει την περισυλλογή, 

6. σε περίπτωση διάσπασης αγέλης είτε τα ζώα μεταφέρονται στο Καταφύγιο Αδέσποτων 

Ζώων   Ιωαννίνων είτε μεταφερθούν σε άλλη περιοχή που θα υποδείξει ο υπεύθυνος 

κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατόπιν 

συνεννόησης του με την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

Σε κάθε περίπτωση, το αδέσποτο ζώο συντροφιάς που περισυλλέγεται θα φωτογραφίζεται 

και μία εκτύπωση φωτογραφίας θα παραδίδεται στον υπεύθυνο κτηνίατρο για την συμπλήρωση της 

καρτέλας του ζώου και μία θα συνοδεύει το έντυπο “Δελτίο Συμβάντος”, το οποίο χορηγείται από 

το Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων και συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα άτομα που 

συμμετέχουν στην περισυλλογή. Ο τρόπος λήψης και εκτύπωσης των εν λόγω φωτογραφιών θα 

γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Αδέσπο-

των Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικά για την εκτύπωσή τους ο οικονομικός φορέας 

δύναται να χρησιμοποιεί τα μέσα εκτύπωσης που διαθέτει το  Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων   Ιωαν-

νίνων. 

  

  Τιμή μονάδας1: Τριάντα (30€) Ευρώ 

1Για τον υπολογισμό της τιμής που αφορά στην περισυλλογή λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές συμβάσεις των προηγούμενων 
ετών του Δήμου Ιωαννιτών και σχετικές συμβάσεις άλλων δήμων στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

  Η επαναφορά των διαχειρισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγματοποιείται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του 

άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση του οικονομικού φορέα. Οι επανεντάξεις θα ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα που δεν 

θα ξεπερνά τις δεκαπέντε μέρες αρχομένου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. 

 Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο ώστε να  τηρούνται οι αρχές 

περί προστασίας των ζώων όπως ορίζονται από την νομοθεσία. 

  

Τιμή μονάδας2:  Δέκα (10 €) Ευρώ 

2Για τον υπολογισμό της τιμής επανένταξης λήφθηκαν υπόψη :Βασικός μισθός υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1ου 

μισθολογικού κλιμακίου 858€, εργοδοτικές εισφορές περίπου 26%, ωρομίσθιο 6,49€ που αφορά κατ΄ εκτίμηση το 80% των 

περιπτώσεων, ωρομίσθιο Κυριακές και αργίες 8,11€ που αφορά κατ΄ εκτίμηση το 20% των περιπτώσεων, δηλαδή μέσος 

όρος ωρομισθίου 6,81€, απαιτούμενες ώρες για την επανένταξη κατά μέσο όρο 1 ώρα,  χιλιομετρική αποζημίωση κατ απο-

κοπή 3,15€ . Σημειώνεται  ότι στο Δήμο Ιωαννιτών υπάρχουν 39 κοινότητες, οι οποίες απέχουν από το καταφύγιο αδέσπο-

των ζώων από 4 έως 38 περίπου χιλιόμετρα οπότε δεν δύναται να υπολογιστεί με ακρίβεια η κατά περίπτωση χιλιομετρική 

αποζημίωση, καθώς για τις επανεντάξεις αποφασίζει η επιτροπή του ν. 4039/2012 χωρίς  εκ των προτέρων να είναι γνω-

στός ο αριθμός  των ζώων που θα επανενταχθούν σε κάθε κοινότητα. (Η τιμή υπολογίστηκε με χιλιομετρική αποζημίωση 

0,15€/χλμ για μέσο όρο 21 χιλιόμετρα). Βάσει των προαναφερόμενων το κόστος επανένταξης εκτιμήθηκε 9,96 € και 

στρογγυλοποιήθηκε στα 10 € . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  03/03/2020 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ  
Γεωπόνος 

ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος  
 
 

ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

   
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  

 

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

 

Άρθρο 1ο :   Εισαγωγή 
 
1.1  Αντικείμενο συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 

την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα κατά την περισυλλογή των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, που συνίσταται 

στον εντοπισμό και την αιχμαλωσία των ζώων αυτών καθώς και την μεταφορά τους στις εγκατα-

στάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων στην περιοχή της ''Δουρούτης'', ή όπου αλ-

λού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συ-

ντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών ή ο υγειονομικά υπεύθυνος κτηνίατρος των εν λόγω εγκαταστά-

σεων, καθώς και στην επανένταξή τους, κατόπιν απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του άρ-

θρου 9 του ν. 4039/2012 του Δήμου Ιωαννιτών. 

1.2  - Ορισμοί 
Αναθέτουσα αρχή   είναι ο Δήμος Ιωαννιτών  
Εργοδότης είναι  ο Δήμος Ιωαννιτών 
Οικονομικός φορέας:  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανο-
μένων των προσωρινών συμπράξεων που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση του Ν.4412/2016.   
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμ-
βαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του οικονομικού φορέα, και περιλαμβάνονται στο σχετικό 
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του οικονομικού 
φορέα μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στο 3ο 
άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 2ο :     Συμβατικό πλαίσιο 
 
 Οι διατάξεις του Ν.4412/16: “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ( ΦΕΚ 147/ Α’), οι διατάξεις του Ν. 4039/12(ΦΕΚ 
15Α)''Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό'' όπως ισχύει, οι όροι της διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολο-
γικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Συμφωνητικό 
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Οικονομική Προσφορά  
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Τεχνική περιγραφή -μελέτη 
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται.  
Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμ-
βασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των υποψηφίων αναδόχων και 
στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν 
υπόψη τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 
 
Άρθρο 4ο :  Εκτέλεση της σύμβασης 

 

4.1  Τόπος εκτέλεσης της περισυλλογής/επαναφοράς  

Η υπηρεσία  περισυλλογής/ επαναφοράς των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγματοποιείται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

4.2  Χρόνος εκτέλεσης εργασίας   
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού εάν 

αυτό επέλθει νωρίτερα. 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 5ο:  Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτεί-

ται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρε-

σιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί-

ται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 

του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

 

 

Άρθρο 6ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει: 

6. Εγκεκριμένο όχηµα για την ασφαλή μεταφορά – μετακίνηση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς,          

άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος το οποίο θα οδηγείται από άτομο που θα διαθέτει    

δίπλωμα οδήγησης για το εν λόγω όχημα. 

7. Απαραίτητο εξοπλισμό για την αιχμαλωσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ειδικά για τις 

περιπτώσεις που απαιτείται χειρισμός δύστροπων ζώων. Ενδεικτικά ο εξοπλισμός 

αναφέρεται σε βρόγχους σύλληψης, οδηγούς συγκράτησης, δίκτυα, γάντια συγκράτησης 

ζώου, κατάλληλος ρουχισμός και ότι άλλο δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για την 

αιχμαλωσία των ζώων συντροφιάς. 

8. Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων για την ανάγνωση ηλεκτρονικής 

σήμανσης   ζώων συντροφιάς. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI
ΑΔΑ: Ψ07ΔΩΕΩ-ΗΤΨ



 15 

9. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την φωτογράφιση των ζώων συντροφιάς που 

περισυλλέγονται. 

10. Επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών περισυλλογής – επαναφοράς 

αδέσποτων ζώων κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4039/12 και το οποίο θα δηλώσει κατά την υποβολή 

της προσφοράς του. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βεβαιώνεται εγγράφως από κτηνίατρο ή από εκπαιδευτή σκύ-

λων, ενώ σε περίπτωση απουσίας εκπαίδευσης η εμπειρία θα δηλώνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση, 

είτε με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο (πιστοποιητικό, βεβαίωση προϋπηρεσίας, συμφω-

νητικό κ.λ.π.) από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο τόπος απόκτησης της εμπειρίας σε θέματα 

αιχμαλωσίας ζώων συντροφιάς.  

 Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης απασχοληθεί άλλο προσωπικό πέραν του αρχικά δηλωθέ-

ντος, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή καταθέ-

τοντας τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. 

 

   

Άρθρο 7ο:  Παραλαβή του αντικειμένου  της Σύμβασης 

 

Η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού της σύμβασης θα διενεργηθεί από επιτροπή 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρί-
νονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
 Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην ορι-
στική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφα-
σή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγα-
λύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
 
Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του  Οικονομικού φορέα 
 
Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται για την καλή και σωστή παροχή όλων όσων αναγράφονται στην 
παρούσα μελέτη και στη συγγραφή υποχρεώσεων . 
Ο Οικονομικός φορέας  υποχρεούται για την ορθή εκπλήρωση των υπηρεσιών του , η οποία θα είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης , με τους κανόνες  της νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να εξυ-
πηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτε-
ρο τρόπο το αντικείμενο της σύμβασης. 
Ο Οικονομικός φορέας  δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς τον Δήμο Ιωαννιτών. Ευθύνεται δε 
προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνη του Δήμου, για ατυχήματα που 
μπορεί να συμβούν σε αυτόν ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κατά τη διάρκεια εκτελέ-
σεως των παρεχόμενων απ’ αυτόν  υπηρεσιών. 
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Όλα τα έγγραφα  που θα συνταχθούν από τον Οικονομικό φορέα  (και τους προστηθέντες του) στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 
στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.   
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται  ότι:  
α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δί-
καιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπη-
ρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   
β) δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της  εκτέλεσης της σύμ-
βασης,  
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
 
Άρθρο 9ο :     Υποχρεώσεις του Εργοδότη 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον  Οικονομικό φορέα, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληρο-
φορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 
Επίσης ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του , η οποία θα 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης  και την παρούσα μελέτη  και  την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Άρθρο 10ο  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις   
 
Ο Οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε  και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016: 
α)στην περίπτωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 105  
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του οικονομικού φορέα  η αναθέτουσα αρχή κοινο-
ποιεί σε αυτόν ειδική όχληση, και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο οικονομικός φορέας θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμε-
νη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο οικονομικός φορέας να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτου-
σας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
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του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 
 
  Άρθρο 11ο :    Ανωτέρα βία     
 
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 204 του ν. 4412/16 
 
Άρθρο 12ο  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης   
 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνά-
μει των όρων  του άρθρου  10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτι-
κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-
γή.   
 
Άρθρο 13ο :    Τροποποίηση της σύμβασης  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 201 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου   
 
Άρθρο 14ο :    Αμοιβή  οικονομικού φορέα- Τρόπος πληρωμής 
 
Συμβατική αμοιβή του οικονομικού φορέα είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.  
H πληρωμή του οικονομικού φορέα θα πραγματοποιηθεί σε τμηματικές παραδόσεις που θα καθο-
ριστούν κατόπιν κοινής συμφωνίας της Αναθέτουσας αρχής και του Οικονομικού φορέα κατά την 
διαδικασία υπογραφής της σύμβασης  μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κα-
θώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διε-
νεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   
Toν οικονομικό φορέα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   
Οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 15ο :Αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων 
Η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων θα είναι στην ελληνική γλώσσα, και θα γίνεται με ό-
λους τους συνήθεις τρόπους (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax,  ταχυδρομείου,courier),  ενώ  
ο  Οικονομικός φορέας θα μπορεί να καταθέτει στον Δήμο Ιωαννιτών την αλληλογραφία αυτοπρο-
σώπως. 
 

Άρθρο 16ο :Εμπιστευτικότητα 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο οικονομικός φο-
ρέας (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συ-
μπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση 
ή τον Εργοδότη. 
 
Άρθρο 17ο :     Επίλυση διαφορών  
Ο Εργοδότης και ο οικονομικός φορέας υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που 
θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπο-
νται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή την σύμβαση. 
Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο οικονομικός φορέας αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβα-
σης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον οικονομικό φορέας έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 
νόμου. 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  03/03/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΜΑΜΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ  
Γεωπόνος 

ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος  
 
 

ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

  ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  
 

 

                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

Επωνυμία: 

Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail:  

 
 
 

Αφού έλαβα γνώση της με αριθμό 4/2020 Μελέτης της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» καθώς και της αντίστοι-

χης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι απο-

δέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη του όρους και τις προδιαγραφές αυτών και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας με το ακόλουθο συνολικό τελικό ποσό : 

 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΩΩΝ 
500   

2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΩΩΝ 
500   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ               /      /2020 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 

(σφραγίδα και υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας 
 
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €  

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγματοποιείται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. Η εργασία συνίσταται στον εντοπισμό και την αιχμαλωσία 

των ζώων αυτών καθώς και την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων 

Ζώων Ιωαννίνων στην περιοχή της ''Δουρούτης'', ή όπου αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος 

του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών ή ο 

υγειονομικά υπεύθυνος κτηνίατρος των εν λόγω εγκαταστάσεων. 

 Η σύλληψη και μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο ώστε να  

τηρούνται οι αρχές περί προστασίας και ορθής μεταχείρισης των ζώων όπως ορίζονται από την 

νομοθεσία. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στους τρόπους προσέγγισης, ακινητοποίησης, 

αιχμαλωσίας των ζώων, στο σωστό τρόπο μεταφοράς τους και στην ορθή χρήση των εργαλείων 

ακινητοποίησης τους, ώστε να μην υφίστανται περιττό πόνο, οδύνη ή ταλαιπωρία κατά την 

ακινητοποίηση και τη μεταφορά τους. 

       Σε περίπτωση  περισυλλογής ζώου βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου που 

εκδίδεται  από τα δύο νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών, αυτή θα πραγματοποιείται 

παρουσία του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων, εκτός εάν ο 

οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την περισυλλογή δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης 

προς τον εν λόγω κτηνίατρο ότι δεν απαιτείται η παρουσία του. 

 Οι περισυλλογές θα γίνονται με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

 Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής βάσει εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης 

αδέσποτων ζώων για λύσσα, που εμπλέκονται σε συμβάντα δήγματος πολιτών και 

εκδίδονται από τα νοσοκομεία που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών. Από το σύνολο των 

περισυλλογών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τουλάχιστον οι διακόσιες (200) 

περισυλλογές θα αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις της εν λόγω κατηγορίας.  Ο αριθμός 

αυτός  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του 

συμβατικού ποσού.  Η εν λόγω τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν  συνεννόησης με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και μετά από σχετική 

ενημέρωση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

 Περιπτώσεις  αιτημάτων περισυλλογής δύστροπων προς τους πολίτες ζώων συντροφιάς ή 

περιπτώσεις διάσπασης αγέλης. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 80/16-11-2018 

Πρακτικό συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών αποφασίστηκε ότι : «Σε περίπτωση αίτησης περισυλλογής σκύλου από πολίτη  

που τον φοβάται, χωρίς να δεχθεί επίθεση, εφόσον το συνεργείο περισυλλογής διαπιστώσει 

ότι ο σκύλος δεν είναι επικίνδυνος, να καλέσει η πενταμελής επιτροπή προς διερεύνηση του 

περιστατικού», κάτι το οποίο οφείλει να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας. 

 Περιπτώσεις αιτημάτων περισυλλογής αρρωστημένων, κακοποιημένων, χτυπημένων ζώων 

που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μπορεί να τους παρασχεθεί 

βάσει των δυνατοτήτων στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων. 

 Λοιπές περιπτώσεις περισυλλογής κατά την κρίση του υπεύθυνου κτηνιάτρου του 
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προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. 

      Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός της περισυλλογής θα γίνεται σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και υπό την εποπτεία της  

Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών προς τις εντολές και οδηγίες της 

οποίας, o  οικονομικός φορέας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση. 

     Η ειδοποίηση του οικονομικού φορέα περί των αιτημάτων περισυλλογής θα γίνεται είτε με ηλε-

κτρονική αποστολή του πρωτοκολλημένου αιτήματος ή της κτηνιατρικής εντολής παρακολούθησης 

ζώου, είτε με τηλεφωνική ειδοποίησή του είτε μέσω συνδυασμού των δύο προαναφερόμενων. Για 

το λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης αλληλογραφίας και 

το τηλέφωνο επικοινωνίας του. 

    Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα του δήμου σε 

κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα αναλάβει,  δεν θα ενεργεί 

αυθαίρετα, δεν θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλιώς δεν θα αμείβεται για τη συγκεκριμένη πα-

ροχή υπηρεσίας και η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο.  

  Σε περίπτωση που απαιτείται αναισθητοποίηση του ζώου για τη σύλληψή του, αυτή θα 

πραγματοποιείται με μέριμνα του κτηνιάτρου που θα συμμετέχει στην περισυλλογή. Σε όσες περι-

πτώσεις που η προσπάθεια περισυλλογής με τον εν λόγω τρόπο καταστεί ατελέσφορη, ο οικονομι-

κός φορέας δύναται να συνεργαστεί είτε με ιδιώτες κτηνιάτρους, είτε με ιδιωτικούς επιστημονικούς 

φορείς και ιδιωτικές οργανώσεις που διαθέτουν άδεια χρήσης ειδικού όπλου αναισθητοποίησης ζώ-

ων, η δε δαπάνη βαρύνει τον ίδιο, ενώ επίσης δύναται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Ει-

σαγγελικές Αρχές να ζητήσει τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία διαθέτει ειδικό όπλο αναισθητοποίησης. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον τρόπο συμπεριφοράς του συνεργείου περι-

συλλογής προς τις αντιδράσεις του κοινού.  

 Η περισυλλογή θεωρείται ολοκληρωμένη : 

7. με την  μεταφορά του αδέσποτου ζώου συντροφιάς στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 

Ιωαννίνων και την εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων ή όπου 

αλλού υποδείξει ο υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Η περίπτωση ταυτόχρονης περισυλλογής θηλυκού 

ζώου συντροφιάς με τους νεαρούς απογόνους του ή η ταυτόχρονη περισυλλογή νεαρών 

απογόνων θεωρείται ως μια περισυλλογή, 

8. όταν στην αυτοψία που διενεργείται προς εντοπισμό του ζώου παρουσία του ατόμου που 

αφορά η εντολή κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου και το άτομο δηλώνει ότι αδυνατεί να 

το υποδείξει στον οικονομικό φορέα που θα αναλάβει την περισυλλογή, 

9. σε περίπτωση διάσπασης αγέλης είτε τα ζώα μεταφέρονται στο Καταφύγιο Αδέσποτων 

Ζώων   Ιωαννίνων είτε μεταφερθούν σε άλλη περιοχή που θα υποδείξει ο υπεύθυνος 

κτηνίατρος του προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατόπιν 

συνεννόησης του με την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

Σε κάθε περίπτωση, το αδέσποτο ζώο συντροφιάς που περισυλλέγεται θα φωτογραφίζεται 

και μία εκτύπωση φωτογραφίας θα παραδίδεται στον υπεύθυνο κτηνίατρο για την συμπλήρωση της 

καρτέλας του ζώου και μία θα συνοδεύει το έντυπο “Δελτίο Συμβάντος”, το οποίο χορηγείται από 

το Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων και συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα άτομα που 

συμμετέχουν στην περισυλλογή. Ο τρόπος λήψης και εκτύπωσης των εν λόγω φωτογραφιών θα 

γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Αδέσπο-

των Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικά για την εκτύπωσή τους ο οικονομικός φορέας 

δύναται να χρησιμοποιεί τα μέσα εκτύπωσης που διαθέτει το  Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων   Ιωαν-

νίνων. 

  

  Τιμή μονάδας:                                                                    (      €) Ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
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  Η επαναφορά των διαχειρισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγματοποιείται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του 

άρθρου 9 του ν. 4039/12 του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση του οικονομικού φορέα. Οι επανεντάξεις θα ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα που δεν 

θα ξεπερνά τις δεκαπέντε μέρες αρχομένου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. 

 Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο ώστε να  τηρούνται οι αρχές 

περί προστασίας των ζώων όπως ορίζονται από την νομοθεσία. 

  

Τιμή μονάδας:                                                                                                                        (   €) Ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ               /      /2020 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
(σφραγίδα και υπογραφή) 
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