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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

     Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έντονη η παρουσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην 
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας. Η ∆ηµοτική Αρχή, εκφράζοντας την επιθυµία της 
για έµπρακτη στήριξη του δικαιώµατος των ζώων στη ζωή αλλά και την προστασία της 
δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει ένα πρόγραµµα για την διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες ευζωίας αναφορικά µε την 
προστασία και την καλή µεταχείρισή τους. Ο ∆ήµος Καλαµάτας και η αρµόδια υπηρεσία του 
δέχεται συνεχώς παράπονα από πολίτες για όχλησή τους από την παρουσία των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στην πόλη. 

Προκειµένου να διαχειριστεί αυτό το πρόβληµα, συντάσσει αυτή τη µελέτη 
προϋπολογισµού 24.490,00€ µε το Φ.Π.Α., µε τίτλο «∆απάνες για την υλοποίηση του 
προγράµµατος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)» το οποίο θα περιλαµβάνει την 
παρακολούθηση και την περισυλλογή, τη µεταφορά και τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων 
από τα όρια του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας.   
     Το πρόγραµµα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στα όρια του  ∆ήµου Καλαµάτας  
είναι κατ' εφαρµογή του Ν.4039/2012, του Ν. 3170/03 και της Υπουργικής Απόφασης 280239 
/19-11-2003 που αφορά στον τρόπο σήµανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και 
επανένταξής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.  

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 ∆ήµο. 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.  

Για την τιµολόγηση των εργασιών λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχες µελέτες ∆ήµων ανά την 
Ελλάδα. 
   Η παροχή υπηρεσιών είναι ενταγµένη στο Τ.Π. 2018 µε τίτλο «∆απάνες για την υλοποίηση 
του προγράµµατος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων», µε Κ.Α. 35.7425.09, πίστωση 
24.500,00 € και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 2018.  
   Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της ή µέχρι εξαντλήσεως του 
αντικειµένου. 
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
      Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο 
της παρακολούθησης και περισυλλογής, της µεταφοράς, της φιλοξενίας και εξαπόλυσης στο 
περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κάτω από την επίβλεψη του αρµόδιου 
υπαλλήλου της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και του κτηνιάτρου µε τον οποίο 
συνεργάζεται ο ∆ήµος. 
     Η εφαρµογή του προγράµµατος θα γίνεται µε τον εξής τρόπο: 
- Η υπηρεσία θα λαµβάνει αίτηµα από πολίτη ή θα επισηµαίνει µόνη της κάποιο πρόβληµα που 
δηµιουργείται από αδέσποτο.  
- Θα δίνετε έγγραφη οδηγία στον ανάδοχο για την παρακολούθηση και την περισυλλογή του 
ζώου.  
- Το ζώο θα περισυλλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο άτοµο και έµπειρο στην αιχµαλωσία 
ζώων συντροφιάς και µε κατάλληλο όχηµα και τον απαραίτητο εξοπλισµό (κλωβούς 
µεταφοράς κλπ) θα µεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο. 
- Στο κτηνιατρείο οφείλει ο ανάδοχος να συνεργάζεται µε τον κτηνίατρο ώστε το ζώο να 
παραµένει ήρεµο και συνεργάσιµο. Αφού ολοκληρωθεί η πρωτοβάθµια κτηνιατρική 
εξέταση/επέµβαση, θα µεταφέρεται το ζώο µετά από οδηγία του κτηνιάτρου είτε στον 
αρµόδιο κτηνίατρο για περεταίρω κτηνιατρικές επεµβάσεις είτε για φιλοξενία σε ενδιαίτηµα µε 
το οποίο συνεργάζεται ο ∆ήµος. 
- Αφού ολοκληρωθούν όλες οι κτηνιατρικές επεµβάσεις, το ζώο θα φιλοξενείται έως την 
αποθεραπεία του ή έως ότου υιοθετηθεί σε αδειδοτηµένο ενδιαίτηµα µε το οποίο θα 
συνεργάζεται ο ∆ήµος. 
- Στο ενδιαίτηµα τα παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του ενδιαιτήµατος, φροντίδα, νοσηλεία υπό 
την καθοδήγηση του κτηνιάτρου, φύλαξη, καθαριότητα και σίτιση του ζώου και θα τηρούνται 
όλοι οι κανόνες ευζωίας σύµφωνα µε το Ν.4039/2012 όπως αυτός ισχύει. 
- Όταν ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του ζώου ή εάν περάσει ένα χρονικό διάστηµα και δεν 
υιοθετηθεί το ζώο, θα µεταφέρεται το ζώο στο σηµείο απ’ όπου περισυλλέχθηκε ή σε σηµείο 
όπου θα υποδείξει η υπηρεσία για επανένταξή του στο περιβάλλον όπως ορίζει ο νόµος 
(Ν.4235/2014 παρ. 6, εδ. ε). 
- Ο ανάδοχος θα συµπληρώνει το έντυπο που έχει παραλάβει από την υπηρεσία µε τις 
ενέργειες τις οποίες έχει εκτελέσει. Στη συνέχεια θα επιστρέφει το έντυπο συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο στην υπηρεσία. Επίσης θα τηρεί ηµερολόγιο εργασιών.  

 

− ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ    
Η περισυλλογή των ζώων θα γίνεται από οµάδες εργασίας (συνεργεία), στελεχωµένες µε 

άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και µε εµπειρία σε θέµατα που αφορούν στον χειρισµό των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες). Η σύλληψη και η γενικότερη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα και τρόπους, δίνοντας έµφαση στην 
τήρηση των αρχών περί προστασίας των ζώων. Επίσης ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δίδεται 
στο τρόπο συµπεριφοράς των ατόµων των οµάδων εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού. 
     Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ρουχισµό προς διευκόλυνση 
της περισυλλογής, χειρισµού και µεταφοράς των αδέσποτων ζώων, ενώ θα πρέπει να είναι 
ασφαλισµένο, µε έξοδα του αναδόχου, έναντι οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα, τα οποία 
µπορούν να συµβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ζητούµενης εργασίας και οφείλει να 
έχει λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα υγιεινής (εµβόλια κλπ). 



     Για το χειρισµό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς οι οµάδες εργασίας πρέπει να είναι 
εξοπλισµένες µε όλα τα απαραίτητα σε αριθµό και είδος εργαλεία που: 
    -Βοηθούν στη σύλληψη και τον ασφαλή χειρισµό των αδέσποτων ζώων (βρόγχος 
µεταβλητής διαµέτρου για τη σύλληψη σκύλου, κλωβού σύλληψης, περιλαίµια, οδηγοί 
συγκράτησης, φορείο για τη µεταφορά των τραυµατισµένων ζώων). 
    -Προστατεύουν το υπεύθυνο προσωπικό (προστατευτικά γάντια κλπ). 
     Για τον έλεγχο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι οµάδες εργασίας θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε: 
  α) συσκευή (scanner) για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (microchips),  
  β) ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για την άµεση φωτογράφηση ζώων. 

Η παροχή ζητούµενων υπηρεσιών θα διενεργείται αποκλειστικά σε περιοχές εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας και όπου η Υπηρεσία προσδιορίζει. 

Οι οµάδες εργασίας θα µετακινούνται και θα µεταφέρουν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς µε 
φορτηγά αυτοκίνητα, ωφέλιµου φορτίου έως ένα τόνο, µε ενιαίο χώρο φόρτωσης κλειστό 
στην πλευρά σύνδεσης µε την καµπίνα οδήγησης. Ο χώρος φόρτωσης θα διαθέτει απαραίτητα  
εξαερισµό και θα είναι εσωτερικά διαµορφωµένος µε κατάλληλους κλωβούς για τη µεταφορά 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Η επανένταξη των ζώων στο περιβάλλον θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου εφόσον 
ενηµερώσει την υπηρεσία και µακριά από νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, λιµάνια, αεροδρόµια και αρχαιολογικούς χώρους. 

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η ευθανασία ή υπάρξει νεκρό ζώο από άλλη αιτία, το ζώο 
θα µεταφέρεται από τον ανάδοχο προς καύση σε αδειοδοτηµένο κλίβανο (αποτεφρωτήριο). 

 
- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
Μέτα την περισυλλογή του ζώου αυτό θα φιλοξενείται σε αδειοδοτηµένο ενδιαίτηµα 

κατάλληλο για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς (σκύλων, γάτων). Στον χώρο αυτό θα υπάρχει 
καθαρό κατάλυµα για το αδέσποτο, τροφή και νερό. Επίσης µε την καθοδήγηση του 
κτηνιάτρου θα παρέχεται στο ζώο που φιλοξενείται η φροντίδα που απαιτείται. Όταν 
πρόκειται για ζώο το οποίο παρουσίαζε στο περιβάλλον του προκλητική ή επικίνδυνη 
συµπεριφορά, θα παρακολουθεί ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τον κτηνίατρο την 
συµπεριφορά του ζώου σε σχέση µε το προσωπικό που το φροντίζει καθώς και τη 
συµπεριφορά του σε σχέση µε άλλα ζώα.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείµενο των εργασιών αφορά τις εργασίες παρακολούθησης και περισυλλογής, 

απλής µεταφοράς ή µεταφοράς επικίνδυνων, νεκρών ή βαριά τραυµατισµένων ζώων 
συντροφιάς, φιλοξενίας και τέλος της επανένταξης των αδέσποτων ζώων (σκύλοι, γάτες) στον 
φυσικό τους χώρο, όπως αναφέρεται στην µελέτη.  

 
2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος θα συµπληρώνει το έντυπο το οποίο θα παραλαµβάνει από την υπηρεσία για 
τις εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει και θα το επιστρέφει στην υπηρεσία συµπληρωµένο έτσι 
ώστε να αµείβεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο 
εργασιών. 

 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ζητούµενη παροχή υπηρεσιών, απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευµένη και 
συνδυασµένη γνώση στον τοµέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, 
γάτες).  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει µε 
τρόπο άρτιο, όλες τις επιµέρους εργασίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών σε 
αιτήµατα του ∆ήµου Καλαµάτας που έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που ανέλαβε και άµεσα σε 
επείγουσες περιπτώσεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβε όπως 
περιγράφονται στην παρούσα µελέτη.  

Ο ανάδοχος µπορεί να συµµετέχει δίνοντας προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού 
της µελέτης (κατηγορία Α και Β) ή στις εργασίες κάθε κατηγορίας χωριστά, δηλαδή σε όλες τις 
εργασίες της Κατηγορίας Α ή στην εργασία της Κατηγορίας Β. 

O ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει σύµβαση µε αδειοδοτηµένο αποτεφρωτήριο ώστε να 
γίνεται η αποτέφρωση των νεκρών ζώων. Τα έξοδα της αποτέφρωσης θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο και θα προσκοµίζει στον ∆ήµο το αντίστοιχο έγγραφο/αποδεικτικό.  

 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της σύµβασης 
σύµφωνα µε αυτά που ορίζει το άρθρο 105 παρ 4 και 5 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή θα γίνει µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016. 
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας και του αρµόδιου κτηνιάτρου ή 

σύµφωνα µε απόφαση της πενταµελούς επιτροπής εάν αυτό χρειαστεί.   
 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Η πληρωµή θα γίνει µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της 

παρεχόµενης υπηρεσίας και αφού έχουν συµπληρωθεί τα ανάλογα βιβλία. Το ποσόν της 
πληρωµής θα ισούται µε τη πιστοποιηµένη δαπάνη φιλοξενίας των επικίνδυνων ζώων 
συντροφιάς. 



Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  
Η πληρωµή θα γίνεται στο τέλος των εργασιών ή τµηµατικά, µετά από την έκδοση 

του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 
  

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την παρούσα παροχή υπηρεσιών διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιµετωπίζονται από το 
Ν4412/2016, ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4235/2014 και το Ν. 4483/2017. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Περισυλλογή – Μεταφορά και Επανένταξη. 
Η περισυλλογή αδέσποτου ζώου (σκύλου ή γάτας) θα γίνεται από οµάδα ή οµάδες εργασίας 
(συνεργεία), στελεχωµένες µε κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα µε εµπειρία σε θέµατα που 
αφορούν στον χειρισµό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η σύλληψη και η γενικότερη 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα και τρόπους, δίνοντας 
έµφαση στην τήρηση του νόµου περί προστασίας των ζώων όπως αυτός ισχύει (Ν.4039/2012, 
Ν.4235/2014). Επίσης ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δίδεται στο τρόπο συµπεριφοράς των 
ατόµων των οµάδων εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού. Η εργασία περιλαµβάνει τον 
εντοπισµό του ζώου, την περισυλλογή, µία µεταφορά είτε προς τον κτηνίατρο είτε προς 
συµβεβληµένο ενδιαίτηµα και η επανένταξη στο φυσικό του περιβάλλον. Κάθε άλλη 
µετακίνηση χρεώνεται µε διαφορετικό τιµολόγιο. Ο χώρος επαναφοράς του αδέσποτου θα 
ορίζεται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας λαµβάνοντας υπόψη το σηµείο 
περισυλλογής του αδέσποτου. Ο ∆ήµος θα διαθέσει στον ανάδοχο βρόγχο και κλωβούς 
σύλληψης. Σε περίπτωση επικίνδυνου ζώου στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται ο 
εντοπισµός, η περισυλλογή και η επανένταξη εάν χρειαστεί, ενώ η µεταφορά του θα 
χρεώνεται συνδυαστικά σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας µελέτης. Σε περίπτωση 
αποτυχηµένης προσπάθειας εντοπισµού και περισυλλογής του αδέσποτου, δεν θα υπάρχει 
καµία χρέωση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (ζώο): Είκοσι ευρώ  (20,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Απλή Μεταφορά. 
Η εργασία περιλαµβάνει την απλή µεταφορά αδέσποτου ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) 
που δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 1. Επίσης περιλαµβάνει την µεταφορά ζώου το οποίο 
παραδίδεται στον ανάδοχο από φιλόζωους πολίτες χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία της 
περισυλλογής από τον ίδιο. 
Τιµή ανά τεµάχιο (ζώο): Πέντε ευρώ  (5,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Μεταφορά επικίνδυνου, νεκρού ή βαριά τραυµατισµένου ζώου. 
Η εργασία περιλαµβάνει τη µεταφορά επικίνδυνου, νεκρού ή βαριά τραυµατισµένου 
αδέσποτου ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) από το σηµείο περισυλλογής στον κτηνίατρο, 
το ενδιαίτηµα ή τον κλίβανο καύσης (αποτεφρωτήριο) εάν πρόκειται για νεκρό ζώο. Κάθε 
άλλη µετακίνηση χρεώνεται ως επιπλέον µετακίνηση της ίδιας κατηγορίας. Ο χαρακτηρισµός 
ενός ζώου ως επικίνδυνου θα κρίνεται από τον κτηνίατρο µε τον οποίο συνεργάζεται ο ∆ήµος 
και την πενταµελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Καλαµάτας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (ζώο): ∆έκα πέντε ευρώ  (15,00 €). 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Φιλοξενία. 
Η παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνει τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλου ή 
γάτας) σε αδειοδοτηµένο ενδιαίτηµα κατάλληλα διαµορφωµένο. Ο ανάδοχος µε ευθύνη του 
και την καθοδήγηση του κτηνιάτρου πρέπει να φροντίζει τα ζώα έως ότου ολοκληρωθεί η 
αποθεραπεία του ή έως ότου δοθούν για υιοθεσία ή επανενταχθούν στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Το χρονικό διάστηµα φιλοξενίας κάθε ζώου θα καθορίζεται από τον κτηνίατρο σε 
συνεργασία µε την υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνά για την σίτιση των ζώων κατά 
την διάρκεια της φιλοξενίας τους (τροφή, νερό), την καθαριότητα, τη νοσηλεία (µε την 
καθοδήγηση του κτηνιάτρου) και την ασφάλειά τους, εφαρµόζοντας όλους τους κανόνες 
ευζωίας σύµφωνα µε το Ν. 4039/2012 και του Ν. 4235/2014.  
Τιµή ανά ζώο ανά ηµέρα: ∆έκα ευρώ  (10,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Αποτέφρωση. 
Η αποτέφρωση νεκρού ζώου θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου σε νόµιµα αδειοδοτηµένο 
αποτεφρωτήριο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει σύµβαση µε Βιοµηχανική µονάδα η 
οποία να διαθέτει αδειοδοτηµένο αποτεφρωτήριο και µετά από κάθε καύση θα προσκοµίζει τα 
αντίστοιχα παραστατικά στο ∆ήµο.  
Τιµή ανά κιλό νεκρού ζώου: Ένα ευρώ  (1,00 €). 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1 
Περισυλλογή – Μεταφορά και 

Επανένταξη 
77400000-4 Τεµάχιο (Ζώο) 90 

2 Απλή µεταφορά 77400000-4 Τεµάχιο (Ζώο) 360 

3 
Μεταφορά επικίνδυνου, νεκρού 
ή βαριά τραυµατισµένου ζώου 

77400000-4 Τεµάχιο (Ζώο) 10 

4 
Αποτέφρωση νεκρού ζώου 

(σκύλου, γάτας) 
77400000-4 Κιλό 300 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

5 Φιλοξενία 85312100-0 
Ηµέρα ανά 

ζώο 
1.570 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1 
Περισυλλογή – 
Μεταφορά και 
Επανένταξη 

77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

90 20,00 1.800,00 

2 Απλή µεταφορά 77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

360 5,00 1.800,00 

3 

Μεταφορά 
επικίνδυνου, 

νεκρού ή βαριά 
τραυµατισµένου 

ζώου 

77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

10 15,00 150,00 

4 
Αποτέφρωση 
νεκρού ζώου 

77400000-4 Κιλό 300 1,00 300,00 

∆ΑΠΑΝΗ Α 4.050,00 
ΦΠΑ 24% 972,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α 5.022,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

5 Φιλοξενία 85312100-0 
Ηµέρα ανά 

ζώο 
1.570 10,00 15.700,00 

∆ΑΠΑΝΗ Β 15.700,00 
ΦΠΑ 24% 3.768,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β 19.468,00 
 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β) 24.490,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1 
Περισυλλογή – 
Μεταφορά και 
Επανένταξη 

77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

90   

2 Απλή µεταφορά 77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

360   

3 

Μεταφορά 
επικίνδυνου, 

νεκρού ή βαριά 
τραυµατισµένου 

ζώου 

77400000-4 
Τεµάχιο 
(Ζώο) 

10   

4 
Αποτέφρωση 
νεκρού ζώου 

77400000-4 Κιλό 300   

∆ΑΠΑΝΗ Α  
ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ Α  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

5 Φιλοξενία 85312100-0 
Ηµέρα ανά 

ζώο 
1.570   

∆ΑΠΑΝΗ Β  
ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ Β  
 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β)  

 
                                                                                              ΚΑΛΑΜΑΤΑ  …/…/2018 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

   

   Σφραγίδα και υπογραφή 

                                                                  
 


