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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ 

ΔΗΜΟ ΑΓIΑ                                                             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                              ΚΑΣΑΦΩΡΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ                     

                                                                                 Αοιθμ.Ποχς.:116/18-05-2022 

 

Ηέμα: «Απεσθείαπ Αμάθερη παοξυήπ κςημιαςοικόμ σπηοεριόμ για ςη διαυείοιρη ςηπ σγείαπ ςχμ  

αδέρπξςχμ ζόχμ ςξσ Δήμξσ Αγιάπ» 

Α Π Ο Υ Α  Ζ ΔΖΛΑΡΦΟΤ 113/2022 

Ο Δήμαπχορ Αγιάρ 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

1) Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 209 ςξσ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2) Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 13 ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν. 3731/2008  

3) Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.4412/2016 και ιδιαιςέοχπ ςχμ άοθοχμ 116, 118 και 120 

4) Tιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.4782/2021 (ΥΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5) Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 58 ςξσ Ν.3852/2010 (Α’87), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςξ άοθοξ 

203 ςξσ Ν.4555/2018 (Α’133) 

6) Σημ σπ’ αοιθμ. 21/2022 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ Αγιάπ πεοί «Χήτιρηπ 

Ποξωπξλξγιρμξϋ, Ολξκληοχμέμξσ Πλαιρίξσ Δοάρηπ – ςξυξθερίαπ και Εςήριξσ Σευμικξϋ 

Ποξγοάμμαςξπ Έογχμ, ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2022, η ξπξία επικσοόθηκε με ςημ σπ’ αοιθμ. 

47963/16-03-2022 απϊταρη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Θερραλίαπ – ςεοεάπ Ελλάδαπ 

7) Σημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ παοξυήπ κςημιαςοικόμ σπηοεριόμ για ςη διαυείοιρη ςηπ σγείαπ ςχμ  

αδέρπξςχμ ζόχμ ςξσ Δήμξσ Αγιάπ» 

8) Σξ σπ’ αοιθ.  4222/09-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010514277 2022-05-09) ποχςξγεμέπ αίςημα ςξσ 

Ασςξςελξϋπ Σμήμαςξπ Σξπικήπ και Οικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ 

9) Σιπ εναρταλιρμέμεπ πιρςόρειπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςοέυξμςξπ έςξσπ ςξσ Δήμξσ ρςξμ ΚΑ: 

70.6142.01 

10) α)Σημ σπ’ αοιθ.454/2022. απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ (ΑΔΑ: ΧΧ1ΑΩ6Ι-Ι1Θ.) και β)ςη 

βεβαίχρη ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Οικξμξμικήπ Τπηοερίαπ, επί ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ (ή 

ποϊςαρηπ) αμάληφηπ σπξυοέχρηπ, για ςημ ϋπαονη διαθέριμξσ πξρξϋ, ςη ρσμδοξμή ςχμ 

ποξωπξθέρεχμ ςηπ παο 1α ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ ΠΔ 80/2016 και ςη δέρμεσρη ρςα ξικείξ Μηςοόξ 

Δερμεϋρεχμ ςηπ αμςίρςξιυηπ πίρςχρηπ με α/α 454. 

11) Σημ σπ΄αοιθ.  4355/11-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010527704 2022-05-11.) Ποϊρκληρη ςξσ 

Δήμξσ μαπ ποξπ ςημ εςαιοεία ΖΩΗ ΟΥΙΑ KAI ΙΑ Ε.Ε. «ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΑ»  

12) Σημ σπξβληθείρα ποξρτξοά μαζί με ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά 

ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ  
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 Α. Εγκοίμξσμε ςη διεμέογεια ςηπ παοξυήπ κςημιαςοικόμ σπηοεριόμ για ςη διαυείοιρη ςηπ 

σγείαπ ςχμ αδέρπξςχμ ζόχμ ςξσ Δήμξσ Αγιάπ, εκςιμόμεμηπ ανίαπ 4563,20 ετπώ, με Υ.Π.Α., με ςη 

διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ. 

 Β. Εγκοίμξσμε ςημ κάςχθι Σευμική Πεοιγοατή και ςξμ ακϊλξσθξ Ποξωπξλξγιρςικϊ Πίμακα 

ςηπ σπηοερίαπ με ςίςλξ «Ισηνιασπικέρ τπηπεςίερ για ση διαχείπιςη σηρ τγείαρ σων αδέςποσων 

ζώων σοτ Δήμοτ Αγιάρ» 

ΣΔΦΜΘΙΖ ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΤΠΖΡΔΘΑ 

Η παοξϋρα ατξοά ςημ εογαρία πεοίθαλφηπ και μξρηλείαπ αδέρπξςχμ ζόχμ εμςϊπ ςχμ διξικηςικόμ 

ξοίχμ ςξσ Δήμξσ Αγιάπ, ρϋμτχμα με ςξσπ Ν.3170/2003,ςξ Ν.4039/2012 και ςξ Ν. 4235/2014. Ο 

Δήμξπ Αγιάπ είμαι αομϊδιξπ ρϋμτχμα με ςξ Ν.4039/2012, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ρσμπληοόθηκε 

με ςξ μϊμξ 4235/2014, μα μεοιμμά για ςημ πεοιρσλλξγή και ςη διαυείοιρη ςχμ αδέρπξςχμ ζόχμ 

ρσμςοξτιάπ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ εδατική πεοιτέοεια ςξσ, ήςξι ςα αδέρπξςα ζόα ρσμςοξτιάπ ποέπει 

μα πεοιρσλλέγξμςαι ςμημαςικά ρε ρσμεογαρία με ςξσπ τιλξζχικξϋπ ρσλλϊγξσπ, μα σπξβάλλξμςαι ρε 

κςημιαςοική ενέςαρη, μα ρςειοόμξμςαι, μα ρημαίμξμςαι με ηλεκςοξμική ρήμαμρη χπ αδέρπξςα και μα 

καςαγοάτξμςαι ρςη διαδικςσακή ηλεκςοξμική βάρη. Αμ διαπιρςχθεί απϊ ςημ κςημιαςοική ενέςαρη ϊςι 

είμαι ςοασμαςιρμέμα ή πάρυξσμ απϊ ιάριμξ μϊρημα, ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ρςημ καςάλληλη 

θεοαπεσςική αγχγή. Επίρηπ, επειδή ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ ξ Δήμξπ θεχοείςαι ποξρχοιμϊπ κάςξυξπ 

ςχμ αδέρπξςχμ ζόχμ ρσμςοξτιάπ, αμαλαμβάμει ςημ κςημιαςοική ςξσπ πεοίθαλφη, ιδίχπ αμ είμαι 

άοοχρςα ή ςοασμαςιρμέμα. ςξ πλαίριξ ασςϊ και με δεδξμέμξ ϊςι ξ Δήμξπ δεμ διαθέςει κςημίαςοξ 

αλλά ξϋςε και δημξςικϊ κςημιαςοείξ, κοίμεςαι αμαγκαίξ ϊπχπ ξ Δήμξπ ποξυχοήρει ρςημ απ’ εσθείαπ 

αμάθερη ςχμ κςημιαςοικόμ ποάνεχμ και εογαριόμ ρε αμάδξυξ πξσ θα διαθέςει καςάλληλη 

επιρςημξμική και σλικξςευμική σπξδξμή και ξ ξπξίξπ θα παοέυει σπηοερίεπ ρςείοχρηπ, πεοίθαλφηπ, 

κςημιαςοικξϋ ελέγυξσ ή/και θεοαπείαπ ρε ϊλα ςα αδέρπξςα ζόα ρσμςοξτιάπ πξσ έυξσμ αμάγκη και 

υοήζξσμ ποξρςαρίαπ και τοξμςίδαπ. 

 

ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΟ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ 
 

Τπηπεςία - πποϊόν Ποςόσησα Ιόςσορ 
 

Αξία 

Εμβόλιο hexadog 30 18 540 

Ηλεκτρονική ταυτοποίηςη 22 15 330 

Ωοθηκυςτερεκτομή ςκφλου 14 80 1120 

Ορολογικόσ έλεγχοσ ερλιχιωςησ 30 15 450 

Ορολογικόσ έλεγχοσ λειςμάνιασ 30 15 450 

Ορχεκτομή ςκφλου 8 80 640 

Συρραφή υπερώασ 1 150 150 

ΤΝΟΛΟ                   3680 

ΥΠΑ 24% 883,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4563,20 
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Γ. Αμαθέςξσμε ςημ εκςέλερη ςηπ παοξυήπ κςημιαςοικόμ σπηοεριόμ, ρςημ εςαιοεία ΖΩΗ ΟΥΙΑ & ΙΑ 

Ε.Ε. «ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΑ», Α.Υ.Μ.:998614111, ΔΟΤ: ΛΆΡΙΑ, με ρςξιυεία επικξιμχμίαπ, 

ξδϊπ: ΗΡ. ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 208 Σ.Κ.: 41221  ΛΑΡΙΑ, ςηλ/ΥΑΞ.: 2410 537308, έμαμςι ςξσ πξρξϋ ςχμ  

4563,20 εσοό, με Υ.Π.Α. 

Δ. Η δαπάμη πξσ ποξκαλείςαι απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη αμάθερη θα καλστθεί απϊ ιδίξσπ πϊοξσπ, ρςξμ 

ποξωπξλξγιρμϊ ενϊδχμ ςξσ ςοέυξμςξπ έςξσπ έυει εγγοατεί η ρυεςική πίρςχρη, η ξπξία θα βαοϋμει 

ςξμ Κ.Α.: 70.6142.01 και έυει εκδξθεί η  ρυεςική αμάληφη σπξυοέχρηπ. 

Δ. Η πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ πξρξϋ θα γίμει με ςημ έκδξρη εμςάλμαςξπ πληοχμήπ, μεςά ςημ 

σπξβξλή απϊ ςξμ ποξμηθεσςή ιρϊπξρξσ ενξτληςικξϋ ςιμξλξγίξσ. 

 

                                                      Ο Δήμαπχορ Αγιάρ 

 

                                                          Γκοτνσάπαρ Ανσώνηρ 
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