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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:  
«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

 

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 20.02.2020 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης ποσού 15.004,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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

Ιωάννινα, 10-03-2020 
Α.Π. 15282/4752 

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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3. Το με αριθμ. πρωτ. 11890/826/ 25.02.2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ006336934 2020-02-25, του Τμήματος Αγροτικής 
Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη 
έχει αναληφθεί η με Α/Α 341 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσε-
ων του Δήμου, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : 6ΠΔΠΩΕΩ-60Ω, για ποσό 15.004,00 
€ σε βάρος του Κ.Α. 70.02.6279.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού έτους 2020. 

5. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική εργασία. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.004,00 € με Φ.Π.Α., με τη δι-
αδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με ημερομηνία θεώρησης 20.02.2020 Μελέτη 
του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στο σύνολό 
της, συνολικού προϋπολογισμού 15.004,00€ με Φ.Π.Α.. 
Γ. Αρμόδιος για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών ορίζεται ο μελετητής. 

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2020 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:15.400,00 €  

ΚΑ: 02.70.02.6279.001 

 
  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιω-
αννιτών μέσω κάλυψης των αναγκών καθαριότητας - σίτισης - ύδρευσης των ζώων που φιλοξενούνται στο Κα-
ταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων στην περιοχή της "Δουρούτης", καθώς και σίτισης - ύδρευσης των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται διάσπαρτα, είτε έχουν διαχειριστεί από τον δήμο μας είτε όχι, εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. 

Με τις διατάξεις του νόμου Ν.4039/2012, όπως αυτός ισχύει, ανατέθηκε στους δήμους η αρμοδιότητα της πε-
ρισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων- κτηνιατρείων και γενικότερα η 
μέριμνα για την διαχείρισή τους, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου. 

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 Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιωαννιτών μεταξύ άλλων έχει και την αρμοδιότητα να "Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (πε-
ρισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)", δεν υπηρετεί προσωπικό με ειδικότητες ή δεξιότητες 
που απαιτούνται για την διαφύλαξη ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κρίνεται αναγκαίο οι εν λόγω εργα-
σίες να ανατεθούν σε οικονομικό φορέα. 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να τηρεί τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 4 του Π.Δ.463/78 "Περί των όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού 
υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων". 

Θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ιωαννιτών (κτίρια και 
περιβάλλον χώρος). 

Οι χώροι παραμονής των ζώων θα πλένονται καθημερινά, ενώ θα διατηρούνται καθαρά όλα τα σκεύη εντός 
των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό, όπως και κάθε αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρη-
σιμοποιείται σε αυτούς. 

Τα ενδεικνυόμενα μέσα που θα εφαρμόζονται για την εξόντωση των εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών 
τρωκτικών κλπ. θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του κτηνιάτρου υπεύθυνου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώ-
ων Ιωαννίνων. 

Το προσωπικό θα αποτελείται από ενήλικα άτομα, έμπειρα ως προς την περιποίηση των ζώων, και θα φέρει 
καθ'όλη τη διάρκεια παραμονής του στο καταφύγιο, κατάλληλη ενδυμασία. 

Οι υγειονομικοί κανονισμοί θα τηρούνται με κάθε αυστηρότητα, και τα απορρίμματα θα συλλέγονται ευθύς 
μετά το πέρας των εργασιών και θα τοποθετούνται σε κάδο με κάλυμμα. 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι υπεύθυνος για την σίτιση των ζώων, με τροφή που θα παρέχεται με μέριμνα 
του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων ή από την αρμόδια υπηρεσία και τα 
ζώα θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

Ακόμη αναλαμβάνει την πλήρωση των δοχείων επανενταγμένων ζώων, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα 
σημεία του Δήμου Ιωαννιτών με τροφή και νερό, που θα παρέχεται από τον δήμο, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και κατόπιν σχετικής υποδείξεως του κτηνιάτρου του καταφυγίου σχετικά με 
την ποσότητα αυτών ή από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τέλος θα λαμβάνει προληπτικά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του,(π.χ. εμβόλια), θα είναι υπεύθυνος και 
θα μεριμνά για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των ατόμων που θα ασχοληθούν με τις εργασίες 
διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών. Οι εν λόγω εργασίες κατατάσσονται 

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ



 5 

στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 98390000-3 Λοιπές Υπηρεσίες . 
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
Το ποσό της συνολικής δαπάνης της παρούσας μελέτης ανέρχεται στα 15.004,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, το οποίο θα διατεθεί το έτος 2020 σε βάρος του ΚΑ: 02.70.02.6279.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Ιωαννιτών , όπου είναι εγγεγραμμένη σχετική πίστωση και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.400,00 €. 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 / 2/2020 

 
 

Η συντάξασα 
 
 
 

Σταμάτα Κουμπούρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Βασίλειος Ζωγράφος 

 
 
 

  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  
 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΗΝΑΣ 5 

 
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 / 2/2020 

 
 

Η συντάξασα 
 
 
 

Σταμάτα Κουμπούρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Βασίλειος Ζωγράφος 

 
  

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΗΝΑΣ 5 2.420,00 12.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.100,00 

ΦΠΑ 24% 2.904,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.004,00 

 
 
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 / 2/2020 

 
 

Η συντάξασα 
 
 
 

Σταμάτα Κουμπούρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Βασίλειος Ζωγράφος 

 
  

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙ-
ΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΆΡΘΡΟ 1- ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Οι εργασίες διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών αναφέρονται στην κά-

λυψη των αναγκών καθαριότητας - σίτισης - ύδρευσης των ζώων που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο Αδέσποτων 
Ζώων Ιωαννίνων στην περιοχή της "Δουρούτης", καθώς και σίτισης - ύδρευσης των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς που βρίσκονται διάσπαρτα, είτε έχουν διαχειριστεί από τον δήμο μας είτε όχι, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να τηρεί τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 4 του Π.Δ. 463/78 "Περί των όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού 
υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων'' 

Θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ιωαννιτών (κτίρια και 
περιβάλλον χώρος). 

Οι χώροι παραμονής των ζώων θα πλένονται καθημερινά, ενώ θα διατηρούνται καθαρά όλα τα σκεύη εντός 
των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό, όπως και κάθε αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρη-
σιμοποιείται σε αυτούς. 

Τα ενδεικνυόμενα μέσα που θα εφαρμόζονται για την εξόντωση των εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών 
τρωκτικών κλπ. θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του κτηνιάτρου υπεύθυνου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώ-
ων Ιωαννίνων. 

Το προσωπικό θα αποτελείται από ενήλικα άτομα, έμπειρα ως προς την περιποίηση των ζώων, και θα φέρει 
καθ'όλη τη διάρκεια παραμονής του στο καταφύγιο, κατάλληλη ενδυμασία. 

Οι υγειονομικοί κανονισμοί θα τηρούνται με κάθε αυστηρότητα, και τα απορρίμματα θα συλλέγονται ευθύς 
μετά το πέρας των εργασιών και θα τοποθετούνται σε κάδο με κάλυμμα. 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι υπεύθυνος για την σίτιση των ζώων, με τροφή που θα παρέχεται με μέριμνα 
του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων ή από την αρμόδια υπηρεσία και τα 
ζώα θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

Ακόμη θα αναλαμβάνει την πλήρωση των δοχείων επανενταγμένων ζώων, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφο-
ρα σημεία του Δήμου Ιωαννιτών με τροφή και νερό, που θα παρέχεται από τον δήμο, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και κατόπιν σχετικής υποδείξεως του κτηνιάτρου του καταφυγίου σχετικά 
με την ποσότητα αυτών ή από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τέλος θα λαμβάνει προληπτικά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του,(π.χ. εμβόλια), θα είναι υπεύθυνος και 
θα μεριμνά για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των ατόμων που θα ασχοληθούν με τις εργασίες 
διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών.  

 
Τιμή μονάδας: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ( 2.420,00 €)  

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 / 2/2020 

 
Η συντάξασα 

 
 

Σταμάτα Κουμπούρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Βασίλειος Ζωγράφος 
 

  

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΗΝΑΣ 5   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ,………../     / 2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΆΡΟΡΟ 1 -ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Οι εργασίες διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών αναφέρονται στην κά-

λυψη των αναγκών καθαριότητας - σίτισης - ύδρευσης των ζώων που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο Αδέσποτων 
Ζώων Ιωαννϊνων στην περιοχή της "Δουρούτης", καθώς και σίτισης - ύδρευσης των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς που βρίσκονται διάσπαρτα, είτε έχουν διαχειριστεί από τον δήμο μας είτε όχι, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να τηρεί τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 4 του Π.Δ. 463/78 "Περί των όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού 
υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων'' 

Θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ιωαννιτών (κτίρια και 
περιβάλλον χώρος). 

Οι χώροι παραμονής των ζώων θα πλένονται καθημερινά, ενώ θα διατηρούνται καθαρά όλα τα σκεύη εντός 
των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό, όπως και κάθε αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρη-
σιμοποιείται σε αυτούς. 

Τα ενδεικνυόμενα μέσα που θα εφαρμόζονται για την εξόντωση των εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών 
τρωκτικών κλπ. θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του κτηνιάτρου υπεύθυνου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώ-
ων Ιωαννϊνων. 

Το προσωπικό θα αποτελείται από ενήλικα άτομα, έμπειρα ως προς την περιποίηση των ζώων, και θα φέρει 
καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στο καταφύγιο, κατάλληλη ενδυμασία. 

Οι υγειονομικοί κανονισμοί θα τηρούνται με κάθε αυστηρότητα, και τα απορρίμματα θα συλλέγονται ευθύς 
μετά το πέρας των εργασιών και θα τοποθετούνται σε κάδο με κάλυμμα. 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι υπεύθυνος για την σίτιση των ζώων, με τροφή που θα παρέχεται με μέριμνα 
του υπεύθυνου κτηνιάτρου του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννϊνων ή από την αρμόδια υπηρεσία και τα 
ζώα θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

Ακόμη θα αναλαμβάνει την πλήρωση των δοχείων επανενταγμένων ζώων, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφο-
ρα σημεία του Δήμου Ιωαννιτών με τροφή και νερό, που θα παρέχεται από τον δήμο, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και κατόπιν σχετικής υποδείξεως του κτηνιάτρου του καταφυγίου σχετικά 
με την ποσότητα αυτών ή από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τέλος θα λαμβάνει προληπτικά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του,(π.χ. εμβόλια), θα είναι υπεύθυνος και 
θα μεριμνά για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των ατόμων που θα ασχοληθούν με τις εργασίες 
διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ιωαννιτών.  

 
Τιμή μονάδας:……………………………………………….. Ευρώ (……….. €) 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ,………./…../ 2020 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

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

«ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.004,00 €  

ΑΔΑ: 687ΙΩΕΩ-ΙΑΖ
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