
 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία   15-6-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 4750 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  136   / 2020 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση μελέτης με τίτλο :« Εργασίες που αφορούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου 

Αμφιλοχίας έτη 2020-2021συν αξίας  10.180,00 €» 
 
                    

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθ 58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει σήμερα 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120 
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του Ν. 3852/2010 για 

τον έλεγχο του κωλύματος και του ασυμβίβαστου 
6. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 00-6117.003  Δαπάνες  για λήψη μέτρων  και εν 

γένει μέριμνας  για τα αδέσποτα ζώα 
7. Το πρωτογενές αίτημα από  14-4-2020 -  20REQ006574944 του τμήματος  οικονομικής ανάπτυξης  
8. Το υπ. αριθμ. 3101/14-4-2020  τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
9. Την υπ. αριθμ. Α460/15-4-2020 ,  (ΑΔΑ:ΨΕΗΠΩΨΞ-ΔΧΕ) απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης ποσού 

 10.180 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (5.090 για κάθε έτος)  (ΑΔΑΜ  
20REQ006583918) 

10. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της  παρ 1α του άρθρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

11. Την  αριθμ 01/ 13-2-2020  μελέτη του Τμήματος  Οικονομικής Ανάπτυξης  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 Α. Την έγκριση της αριθμ 1/13-2-2020 μελέτης : « Εργασίες που αφορούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του 

Δήμου Αμφιλοχίας έτη 2020-2021 συν αξίας  10.180,00 €» που συνέταξε το Τμήμα  Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου 
 Β. Την διενέργεια της υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Γεώργιος Κατσούλας 

 

ΑΔΑ: 9Ο3ΨΩΨΞ-ΞΧΔ



 
 

 

 

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

   ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  του  

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                 Δήμου Αμφιλοχίας  » 

    

   Αρ. Μελέτης 1/2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  ΣΤΟΧΟΣ 

  
ΕΡΓΑΣΙΑ 1-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ 

  
ΕΡΓΑΣΙΑ 2-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Δ.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ε.. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΤ. ΕΝΤΥΠΑ 

  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

  ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΖΩΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΖΩΟΥ 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ    στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς   

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                του Δήμου Αμφιλοχίας» 

 

Αρ. Μελέτης 1/2020 

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής, μεταφοράς και φροντίδας 

αδέσποτων ζώων  2020 και 2021 στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αμφιλοχίας.  

 Η δαπάνη προέκυψε από την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 

στην παρακάτω τεχνική περιγραφή και όπως έχουν εκτελεστεί κατά τα προηγούμενα έτη και έχει 

μέγιστο κόστος 5.090,00 € ανά έτος, σύνολο ετών 2020 και 2021  10.180,00 €. 

Τις δράσεις και εργασίες του προγράμματος θα συντονίζει, για τις ανάγκες του Δήμου, το Τμήμα 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Η ανάλυση της τεχνικής περιγραφής καθώς και οι μετρούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και 

μπορούν να τροποποιηθούν αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Οι παρούσες εργασίες και ενέργειες του προγράμματος έχουν σαν στόχο την αποτελεσματική 

προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στις  περιοχές των δημοτικών ενοτήτων 

Αμφιλοχίας , Ινάχου και Μενιδίου  του  Δήμου Αμφιλοχίας , την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, 

καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4039/2012 και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4235/2014. 

 Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη σχετική 

νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν είναι η ασυλοποίηση και η ευθανασία των ζώων. Σκοπός του είναι 

η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα 

περισυλλογής, καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης,  εμβολιασμού και τέλος επανένταξης στον φυσικό 

τους χώρο ή σε οποιοδήποτε χώρο είναι επιτρεπτό. Θα επαναφέρονται δηλαδή σε περιοχές μακριά από 

σχολεία, αθλητικά κέντρα και αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας στον ίδιο Δήμο. Με αυτήν τη 

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

δεν θα πολλαπλασιάζονται. Όταν μελλοντικά δημιουργηθεί καταφύγιο θα μεταφέρονται προσωρινά εκεί 

μέχρι να υιοθετηθούν.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 1: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Οι κτηνιατρικές εργασίες που χρειάζονται τα αδέσποτα ζώα θα γίνονται από ανάδοχο κτηνίατρο 

αφού ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό αυτής της ειδικότητας. Επιλέγονται να γίνουν εργασίες που 

χαρακτηρίζονται απαραίτητες σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος κτηνίατρος πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, σε χώρο που διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή και είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος για την διενέργεια αυτών των κτηνιατρικών πράξεων. 

1.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ 

Διενεργείται από τον ανάδοχο κτηνίατρο κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής και πριν από 

οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό ακολουθείται ό,τι προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία για την περίπτωση (N.4235/14 Αρθ.46 παρ.10, εδ.2). 

 

1.2-1.3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά και στείρωση στα αρσενικά 

σκυλιά. Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο. Η εργασία απαιτεί χρήση 

αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Τα ράμματα θα 

πρέπει να είναι απορροφήσιμα. Μετά την εγχείρηση, στα ζώα χορηγείται αντιβίωση και νοσηλεύονται 

στο κτηνιατρείο (παρακολούθηση ζώου- αλλαγές επιδέσμων - καθαρισμός). 

Θα παραδίδεται στο Δήμο η σχετική κάρτα στείρωσης-νοσηλείας με φωτογραφία του αδέσποτου 

ζώου, όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του ζώου, πότε έγινε η στείρωση, οι τυχόν επιπλοκές 

που παρουσιάστηκαν, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε στο ζώο, καθώς η αποπαρασίτωση και 

ο εμβολιασμός που του έγιναν. Μετά το πέρας αυτής πρέπει να έχει εμβολιαστεί και σημανθεί 

ηλεκτρονικά (chip). 

Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά και αρσενικά ζώα νεαρής ηλικίας. 

Ο Εμβολιασμός αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου. Αναλόγως πρέπει να σημειώνεται 

το είδος του εμβολίου και πότε χρειάζεται επανάληψη του εμβολιασμού. 

 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ 

Αφορά στη τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία και πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

Ο ανάδοχος κτηνίατρος υποχρεούται να προσκομίζει στο Δήμο έγκαιρα όλα τα στοιχεία του ζώου 

(είδος ζώου, φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος, ηλικία, φωτογραφία ζώου, ημερομηνία περισυλλογής,  

ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία εμβολιασμού) και όποια άλλη πληροφορία είναι διαθέσιμη, με 

σκοπό την ενημέρωση και την πληρότητα του φακέλου του ζώου στα αρχεία της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου. 

Επίσης στα ζώα που θα καταγράφονται θα τοποθετείται ειδικό περιλαίμιο στο οποίο να αναγράφεται 

ανεξίτηλα ο κωδικός του ζώου, ο Δήμος όπου ανήκει, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική του σήμανση 

(chip). Το περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα αρσενικά και τα θηλυκά. 

1.5 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Αφορά στην φύλαξη και διαμονή του αδέσποτου ζώου εφόσον κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις 

κτηνιατρικές φροντίδες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3170/03. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) κτιριακές εγκαταστάσεις που να πληρούν τους κανόνες υγιεινής, 

διαμονής & διαφύλαξης 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. 
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Ελάχιστος χρόνος παραμονής του ζώου μετά από στείρωση ορίζεται σε 48 ώρες, προκειμένου το 

αδέσποτο να έχει συνέλθει από την επέμβαση της στειρώσεως και να έχει καλυφθεί με αντιβίωση. 

 1.6 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ 

Αφορά στη χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση 

παρασιτικών ενδοπαρασίτων (νηματωδών και κεστωδών). Αναλόγως πρέπει να σημειώνεται η δόση και 

πότε χρειάζεται επαναχορήγηση. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ-ΑΓΟΡΑ 
ΥΛΙΚΩΝ  
 

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα αλλά ούτε και έμπειρο 

ανθρώπινο δυναμικό, η εργασία περισυλλογής/μεταφορά αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνει από 

προσωπικό του Δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο 

στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που θα διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των 

ζώων. 

Η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: 

• Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου και θα μεταβαίνει 

στην περιοχή όπου βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με κατάλληλο όχημα και απαραίτητο 

εξοπλισμό (κλωβούς μεταφοράς κλπ), για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. Το ζώο θα 

μεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο. 

• αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις/επεμβάσεις θα μεταφέρεται μέχρι την αποθεραπεία του 

σε κατάλληλο ενδιαίτημα (καταφύγιο) , εάν αυτό έχει δημιουργηθεί και λειτουργήσει ή 

• θα μεταφέρεται στο φυσικό του περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο ν. 4235/14; παρ.6 εδ.ε.. 

• Κατά την φιλοξενία των ζώων στο στάδιο της αποθεραπείας τους αυτά θα σιτίζονται με 

ευθύνη του αναδόχου .  

Ο ανάδοχος κατά την περισυλλογή θα συμπληρώνει και θα υπογράφει το ειδικό έντυπο 

περισυλλογής (Παράρτημα I της παρούσης) και κατά την παράδοση το ειδικό έντυπο παράδοσης 

(Παράρτημα II της παρούσης) 

Επίσης θα συμπληρώνεται η καρτέλα του ζώου (Παράρτημα IIΙ της παρούσης) με φωτογραφία και 

τα στοιχεία: ημερομηνία, τοποθεσία περισυλλογής, όνομα ενδιαφερόμενου δημότη (αν υπάρχει)  είδος 

επέμβασης, κ.λ.π. Η καρτέλα θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον επιβλέποντα της εργασίας. Επίσης 

θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών. 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
 

 
3.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΈΣ ΜΙΚΡΟΈΠΈΜΒΑΣΈΙΣ - ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αφορά σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων και μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: αντιμετώπιση δηλητηριάσεων, συρραφές 

και περίθαλψη τραυμάτων, διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων, ανάταξη και περίδεση καταγμάτων ή 

άλλες χειρουργικές πράξεις με χορήγηση ή όχι αναισθησίας για την εκτέλεση τους, που θα κριθούν 

απαραίτητες για την ευζωία του πάσχοντος ζώου και μπορούν να υποστηριχθούν από το εν λόγω 
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        Τσαντούλη Όλγα  

 

πρόγραμμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση της αντίστοιχης 

φαρμακευτικής αγωγής. 
 
3.2 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΥ Η ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ  

 Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι κάποιο αδέσποτο ζώο είναι επικίνδυνο ή ότι πάσχει 

από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η 

διατήρησή του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά 

σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, 

υποβάλλεται σε ευθανασία . 

 

   

Η  Προϊστάμενη  του Τμήματος             
Οικονομικής Ανάπτυξης  

ΑΔΑ: 9Ο3ΨΩΨΞ-ΞΧΔ



 Σελίδα 7

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                    στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     του Δήμου Αμφιλοχίας» 

 

Αρ. Μελέτης 1/2020 

Β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΩΝ 2020 ΚΑΙ 2021 
 
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟ ΟΛΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΑ  1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

1.1 Εξέταση αίματος 
για λεισμάνια 

Άρθρο 1 Επέμβαση 40 40 

1.1 Στείρωση 
Θηλυκών+ 
Αντιλυσσικό 
εμβόλιο 

Άρθρο 2 Επέμβαση 30 30 
 

1.2 Στείρωση 
Αρσενικών + 
Αντιλυσσικό 
εμβόλιο 

Άρθρο 2 Επέμβαση 10 10 

1.3 Ηλεκτρονική 
σήμανση και 
καταγραφή 

Άρθρο 3 Επέμβαση 40 40 

1.4 Νοσηλεία Άρθρο 4 Περιστατικό 40 40 

1.5 Αποπαρασίτωση Άρθρο 5 Επέμβαση 40 40 

               ΟΜΑΔΑ  2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ-ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ  

Περισυλλογή 
αδέσποτων ζώων – 
μεταφορά 

Άρθρο 6 Επέμβαση 10 10 
 

     

 
ΟΜΑΔΑ  3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
Χειρουργικές 
μικροεπεμβάσεις –
έκτακτες 
περιπτώσεις 

Άρθρο 7  Κατ’αποκοπή Κατ’αποκοπή 

Ευθανασία 
επικίνδυνου ή 
ανιάτως 
πάσχοντος ζώου 

Άρθρο 8 Επέμβαση 10 10 

 
 

Οι προτεινόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν αν παραστεί ανάγκη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Δήμου Αμφιλοχίας » 

 
Αρ. Μελέτης 1/2020 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2020 ΚΑΙ 2021 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.   (ΦΠΑ 24%) 

1.1 Εξέταση αίματος για λεισμάνια 40 
25 

 1.000,00 

1.2 Στείρωση Θηλυκών+ 
Αντιλυσσικό εμβόλιο 30 125 3.750,00 

1.3 Στείρωση Αρσενικών + 
Αντιλυσσικό εμβόλιο 10 70 700,00 

1.4 Ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγραφή-τοποθέτηση 
περιλαίμιου 40 30 1.200,00 

1.5 Νοσηλεία 40 15 600,00 

1.6 Αποπαρασίτωση 40 2 80,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ  1   7.330,00 

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων –
μεταφορά στον κτηνίατρο  10 

150 

 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑ  2   1.500,00 

Ευθανασία επικίνδυνου ή ανιάτως 
πάσχοντος ζώου 10 35 350,00 

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις –
έκτακτες περιπτώσεις 

Κατ' 
αποκοπή 

Κατ' 
αποκοπή 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3   1.350,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    10.180,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      του Δήμου Αμφιλοχίας» 

 

Αρ. Μελέτης 1/2020 
Δ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο 1: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ 

Αφορά στη λήψη αίματος από το αδέσποτο ζώο και εξέταση σε πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Διενεργείται κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. 

Τιμή εφαρμογής 25 € / ζώο. 

 

Άρθρο 2: ΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  

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 στείρωση στα αρσενικά 

σκυλιά . Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής 

ηλικίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια αντιβιοτικών. Παράλληλα θα διενεργείται και αντιλυσσικός 

εμβολιασμός . Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου για σκυλιά αφού προηγουμένως έχουν 

υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. Περιλαμβάνει και την προμήθεια των εμβολίων. 

Τιμή εφαρμογής: 125 € / θηλυκό σκυλί, και 70 € /αρσενικό σκυλί 
 

Άρθρο 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ 

Αφορά στη προμήθεια υλικών σήμανσης, τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατό με τη νέα 

νομοθεσία και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Υποχρέωση του ανάδοχου κτηνιάτρου να 

προσκομίζει στο Δήμο έγκαιρα όλα τα στοιχεία του ζώου (είδος ζώου, φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος, 

ηλικία, φωτογραφία ζώου, ημερομηνία περισυλλογής, ημερομηνία στείρωσης, εμβολιασμού). 

Επίσης στα ζώα που θα καταγράφονται θα τοποθετείται ειδικό περιλαίμιο στο οποίο θα αναγράφεται 

ανεξίτηλα ο κωδικός του ζώου, ο Δήμος όπου ανήκει, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική του σήμανση 

(chip). Το περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα αρσενικά και τα θηλυκά 

Τιμή εφαρμογής : 30 € / ζώο. 

Άρθρο 4: ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Αφορά στην 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 & διαφύλαξης και β) κατάλληλα 

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

ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για τον καθημερινό έλεγχο αυτών. 

Ελάχιστος χρόνος παραμονής του ζώου ορίζεται 48 ώρες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια τροφής και 

απαραίτητων φαρμάκων. 

Τιμή εφαρμογής 15 € ανά ζώο/ 48h 

Άρθρο 5: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ 

Αφορά στην χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων. 
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Τιμή εφαρμογής: 2 € / ζώο 

 

Άρθρο 6: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αφορά σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων και μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Περιλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών. 

Τιμή εφαρμογής: Κατ αποκοπή μετά από προσφορά και έγκριση. 

 
   Άρθρο 7: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΥ Η ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ  

Αφορά στην διενέργεια ευθανασίας η οποία πραγματοποιείται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον 

κτηνίατρο σε συνεργασία με την επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν 4039/2012. 

Τιμή εφαρμογής: 35 € / ζώο 

 

Άρθρο 8: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ—ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ  

Αφορά εργασία περισυλλογής/μεταφοράς αδέσποτων ζώων που δεν μπορεί να γίνει από 

προσωπικό του Δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο 

στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που θα διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των 

ζώων. 

 

Τιμή εφαρμογής: 150 € / ζώο 

 
 
Σημείωση: Στις  παραπάνω  τιμές   περιλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%, .  
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Εργασίες που αφορούν 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     του Δήμου Αμφιλοχίας » 

 

Αρ. Μελέτης 1/2020 

 Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα αφορά την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων του Δήμου Αμφιλοχίας  

ενδεικτικού προϋπολογισμού ετών 2020 και 2021  10.180,00 € συμπεριλαμβανομένου στην τιμή αυτή 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο : Τρόπος ανάθεσης 
Η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας 

ανάθεσης ανά ομάδα, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και 

με κάθε άλλη διάταξη που έχει εφαρμογή ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

  

Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
1. Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16) 
3. Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 

  

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνική περιγραφή -μελέτη β. Η συγγραφή 

υποχρεώσεων 

Άρθρο 5ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία  υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης και λήγει στις 31/12/2021. 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά 

αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία και αν 
χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή 
να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό 

που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του. Στην περίπτωση ενδιαιτήματος για την φιλοξενία, 

να έχει άδεια από την οικεία Περιφέρεια. 

 

ΑΔΑ: 9Ο3ΨΩΨΞ-ΞΧΔ



 Σελίδα 12

 

 Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση.  Ο ανάδοχος θα 

κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της προσφοράς του μέχρι 

εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 

Τυχόν υπόλοιπο του συμβατικού ποσού που δεν θα χρησιμοποιηθεί , θα μεταφερθεί στο επόμενο 

έτος για την εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών με νέα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση 

της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 

Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του 

προγράμματος του έτους 2020 και 2021, δημιουργείται καρτέλα στην οποία περιλαμβάνεται κατά 

ελάχιστο: 

• Φωτογραφία 

• Περιγραφικά στοιχεία (π.χ. φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη ηλικία) 

• Η αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιηθήκαν για την περίθαλψη 

και τον εμβολιασμό τους 

• Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε. 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Δήμου 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθεμένης εργασίας. 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης . 

Άρθρο 9ο Υπογραφή σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης  να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται 
(άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   
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 Σελίδα 13

 

  

 
  

 Π 

 
 Περιστέρης Νικόλαος 

Γεωπόνος ΠΕ 

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Αμφιλοχία 13/02/2020 Αμφιλοχία   13/02/2020 
 

  

 

          Η προϊστάμενη  του Τμήματος  
              Οικονομικής ανάπτυξης  
 
 
              Τσαντούλη Όλγα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΛΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

Α. Συνεργείο: κ. 

Β. Συνεργείο: κ 

Σας ενημερώνουμε ότι στις ......................................... και ώρα  ......................... περισυλλέχθηκε 
ζώο/α 
συντροφιάς στην περιοχή  ............................................................  και συγκεκριμένα στη θέση 
 .............................. με τα παρακάτω στοιχεία: 
Σύντομη περιγραφή (φύλο, μέγεθος, χρώμα, επιθετικότητα, συμπεριφορά κλπ.) των 
περισυλλεγμένων ζώων (για κάθε ένα ξεχωριστά). 

1. 

2. 

3. 

Τα ζώα αυτά αφού περισυλλέχθηκαν μεταφέρθηκαν στο 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Οι ενεργήσαντες την περισυλλογή 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από 

τους ενεργήσαντες την περισυλλογή. 

Τα έντυπα περισυλλογής και παράδοσης συντάχθηκαν βάσει των εντύπων του συλλόγου στήριξης του Σταθμού Μέριμνας Ζώων του Πανεπιστημίου Πατρών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ 

ΑΔΕΣΠΟΤΟ: □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΓΕΝΟΣ ΡΑΤΣΑ ΧΡΩΜΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 

ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ 

Το ζώο συντροφιάς μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων από τον ανάδοχο κτηνίατρο θα παραδίδεται είτε στο Δήμο, είτε 

στον ανάδοχο με τα κατάλληλα έγγραφα υιοθεσίας είτε θα οδηγείται στο προσωρινό ενδιαίτημα (όταν αυτό ολοκληρωθεί). Σε 

περίπτωση υιοθεσίας, ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκαλύψει την ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη. 
Τα έντυπα περισυλλογής και παράδοσης συντάχθηκαν βάσει των εντύπων του συλλόγου στήριξης του Σταθμού Μέριμνας Ζώων του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Α/Α : 

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

                               ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΕΙΔΟΣ   

ΦΥΛΟ   

ΦΥΛΗ   

ΜΕΓΕΘΟΣ   

ΑΡ.ΗΛ.ΣΗΜΑΝΣΗΣ   

ΗΜΕΡ. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ   

ΤΟΠΟΘ. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ   

ΗΜΕΡ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ   

ΕΙΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.   

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΠΑΡΑΣ.   

ΗΜΕΡ. ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.   

ΟΝΟΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ   

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΟΥ   

ΗΜΕΡΟΜ. ΕΠΑΝΕΝΤ.   

ΤΟΠΟΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ   

ΣΤΟΙΧ. ΙΔΙΟΚΤ(ΥΙΟΘΕΣΙΑ)   

ΗΜΕΡΟΜ. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ   

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΕΡ. ΘΑΝ)   
 

          Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                             Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑ 
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