
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 

Τίτλος Εργασίας  

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Φορέας  Δήμος Παρανεστίου  

  Προϋπολογισμός  4.509,38  € ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30 / 2017  ΚΑ:  00/6162.01 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΚΟΝΚΑΡΔΑ 

 

Αφορά στην τοποθέτηση ειδικού περιλαίμιου που θα αναγράφεται με 

κεφαλαία γράμματα ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ. 

Τιμή ανά ζώο: 4,07 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά 

Αριθμητικά:   4,07 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  

 

Περισυλλογή, μεταφορά και επαναφορά στον χώρο περισυλλογής αδέσποτων 

ζώων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 

παράγραφος 6γ και δ, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και επανένταξη 

των ζώων. 

Τιμή ανά ζώο: 31,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως: Τριάντα ένα ευρώ 

Αριθμητικά: 31,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3.   ΣΤΕΙΡΩΣΗ 

 

Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί 

νόμιμα το επάγγελμα, απαιτεί χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που 

επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά και 

αφείρεση όρχεων στα αρσενικά. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα. 

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο:  100,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Εκατό ευρώ 

Αριθμητικά:  100,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 

 

 Αφορά στη φύλαξη και διαμονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά 

διαμορφωμένα κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3170/03. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να διαθέτει : α) Κτιριακές εγκαταστάσεις που θα πληρούν τους κανόνες 

υγιεινής, διαμονής και φύλαξης των αδέσποτων  και β) Κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό που θα φροντίζει για την νοσηλεία, καθαριότητα και σίτιση των 

αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνίατρο για τον καθημερινό έλεγχο αυτών.  

Το αδέσποτο θα παραμένει μέχρι να αποθεραπευτεί πλήρως από την 

επέμβαση της στειρώσεως, να έχει καλυφθεί με αντιβίωση και με το πέρας αυτής να 

εμβολιαστεί πριν επιστραφεί στο Δήμο.  

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 26,55  € ανά ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   26,55  € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 



ΑΡΘΡΟ 5.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό και σύμφωνα με την νέα 

νομοθεσία. 

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 26,42  €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Είκοσι έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:   26,42  € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.    ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Αφορά την προμήθεια και την εφαρμογή ενέσιμου αντιλυσσικού εμβολίου για 

τα αδέσποτα σκυλιά.  

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 12,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ  

Αριθμητικά: 12,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ 

 

Την αποπαρασίτωση από εξωπαράσιτα με κατάλληλο και εγκεκριμένο 

κτηνιατρικό σκεύασμα. 

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 8,20 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικά: 8,20 € (χωρίς ΦΠΑ)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ 

 

Αφορά στη χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση παρασιτικών ενδοπαρασίτων (νηματωδών και κεστωδών). 

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 8,20 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικά:  8,20 € (χωρίς ΦΠΑ) 



 

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 

 

Αφορά την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. 

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 25,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως: Είκοσι πέντα ευρώ 

Αριθμητικά:  25,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

 

Αφορά ηλεκτρονικό αρχείο για τα αδέσποτα που εμβολιάστηκαν, στο οποίο 

θα αναφέρεται περιγραφή του σκύλου, τον τόπο στον οποίο βρέθηκε αρχικά το 

αδέσποτο, την ημερομηνία εμβολιασμού του, την ημερομηνία στείρωσης, τον αριθμό 

σήμανσης και φωτογραφικό υλικό.  

Τιμή εφαρμογής ανά ζώο: 1,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως: Ένα ευρώ 

Αριθμητικά: 1,00 €/ζώο (χωρίς ΦΠΑ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-05-2017 

 

 

 

 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-05-2017 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΙΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Γεωπόνος 

 

 

 


