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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:273/17-09-2020 

 

Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση της υγείας 

των  αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγιάς» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 270/2020 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5) Την αναγκαιότητα της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση της 

υγείας των  αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγιάς» 

6) Το υπ’ αριθ.  8775/16-09-2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 

7) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στον ΚΑ: 02.70.6142.06 

8) α)Την υπ’ αριθ. 605/16-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΒΤΛΩ6Ι-

ΠΘΟ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α 605 

9) Την υπ΄αριθ.  8784/16-09-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία 

ΖΩΗ ΣΟΦΙΑ – ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ»  

10) Την υποβληθείσα προσφορά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη 

διαχείριση της υγείας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγιάς, εκτιμώμενης αξίας 

2.052,20 ευρώ, με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό 

Πίνακα της υπηρεσίας με τίτλο «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της υγείας 

των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγιάς» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παρούσα αφορά την εργασία περίθαλψης και νοσηλείας αδέσποτων ζώων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τους Ν.3170/2003,το Ν.4039/2012 και 

το Ν. 4235/2014. Ο Δήμος Αγιάς είναι αρμόδιος σύμφωνα με το Ν.4039/2012, όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 4235/2014, να μεριμνά για την 

περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στην 

εδαφική περιφέρεια του, ήτοι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς πρέπει να περισυλλέγονται 

τμηματικά σε συνεργασία με τους φιλοζωικούς συλλόγους, να υποβάλλονται σε 

κτηνιατρική εξέταση, να στειρώνονται, να σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως 

αδέσποτα και να καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί από 

την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, πρέπει να 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Επίσης, επειδή σύμφωνα με το νόμο ο 

Δήμος θεωρείται προσωρινός κάτοχος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αναλαμβάνει την 

κτηνιατρική τους περίθαλψη, ιδίως αν είναι άρρωστα ή τραυματισμένα. Στο πλαίσιο αυτό 

και με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο αλλά ούτε και δημοτικό κτηνιατρείο, 

κρίνεται αναγκαίο όπως ο Δήμος προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση των κτηνιατρικών 

πράξεων και εργασιών σε ανάδοχο που θα διαθέτει κατάλληλη επιστημονική και 

υλικοτεχνική υποδομή και ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στείρωσης, περίθαλψης, 

κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας σε όλα τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που έχουν 

ανάγκη και χρήζουν προστασίας και φροντίδας. 

Οι εργασίες αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

• Εμβολιασμός σκύλου 

• Συμμετοχή σε στείρωση θηλυκού σκύλου 

• Νοσηλεία και οροθεραπεία σκύλου 

• Χημειοθεραπείαγια αφροδίσιο νεόπλασμα 

• Συμμετοχή σε ορχεκτομή σκύλου 

• Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου 

• Ορολογική εξέταση λεϊσμανίασης 

• Διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου 

• Ακρωτηριασμός άκρου σε σκύλο 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Υπηρεσία - προϊόν  Ποσότητα 
 

Τιμή Μονάδας Δαπάνη 

Εμβολιασμός σκύλου 10 15,00 150,00 

Συμμετοχή σε στείρωση θηλυκού σκύλου 16 40,00 640,00 

Νοσηλεία + οροθεραπεία σκύλου 8 15,00 120,00 

Χημειοθεραπεία για αφροδίσιο νεόπλασμα 1 90,00 90,00 

Συμμετοχή σε ορχεκτομή σκύλου 4 30,00 120,00 

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου 9 15,00 135,00 

Ορολογική εξέταση λεϊσμανίασης 10 15,00 150,00 

Διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου 1 70,00 70,00 

Ακρωτηριασμός άκρου σε σκύλο 1 180,00 180,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.655,00 

 
 

ΦΠΑ 24% 397,20 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.052,20 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, στην εταιρεία ΖΩΗ 

ΣΟΦΙΑ – ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ», 

Α.Φ.Μ.:998614111, ΔΟΥ: Β’ ΛΆΡΙΣΑΣ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 208 Τ.Κ.: 41221  ΛΑΡΙΣΑ, τηλ/ΦΑΞ.: 2410 537308, έναντι του ποσού 

των  2.052,20 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6142.06 και έχει εκδοθεί η  σχετική ανάληψη 

υποχρέωσης. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

                                                      Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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