
                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 3/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 18/2020   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2020 - 2021. 
 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα 17 Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5280/13-3-2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020). Κατόπιν νεότερης τηλεφωνικής συμφωνίας της Δημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής με τα μέλη αυτής, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) που αφορά την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης με βιντεοκλήση.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 4ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την από 24-2-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου,  που  υπογράφεται 
από την ίδια  και έχει ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την υπηρεσία 

προστασίας αδέσποτων ζώων   του  Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2020-2021. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016. 
4. Το ΠΔ 80/2016. 
5. Την υπ’ αρ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  προϋπολογισμού. 
6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./3729/996/21.1.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 

«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020». 
7. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019. 
9. Την με αρ. 1/2020 μελέτη της Υπηρεσίας. 

10. Το με αρ. πρωτ. 2916/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 20REQ006283663. 
11. Το με αρ. πρωτ. 2917/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 
12. Την με αριθμό Α-294/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΖΜΗΩΞ3-Κ7Θ και ΑΔΑΜ 

20REQ006330346 εγκεκριμένο αίτημα.  
13. Την ανάγκη των υπηρεσιών της με αρ. 1/2020 μελέτης για την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας ,Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.   
 

 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΓΤ9ΩΞ3-ΟΔΧ



Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία : 
α. Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 1/2020 μελέτη της υπηρεσίας. 
β. Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.  
γ. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την 9/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . 
δ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού, σε μία εφημερίδα ημερήσια τοπική ή του Νομού και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο site του Δήμου 
www.penteli.gov.gr.  

ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος για την προστασία των Αδέσποτων Ζώων που 
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄/02.02.2012) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Δήμοι 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων    συντροφιάς. 

Σκοπός του προγράμματος για την προστασία των αδέσποτων ζώων  είναι  η αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, 
καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, η αντιμετώπιση ασθενειών που μπορεί να απειλούν τα ίδια τα ζώα αλλά και 
τους ανθρώπους (λύσσα κ.λπ.),ο έλεγχος του πληθυσμού τους καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
που αφορούν στη φροντίδα  των  ζώων. 

Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος απαιτείται: 

• Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (στείρωση, εμβολιασμός, λοιπές κτηνιατρικές πράξεις) 

• Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 

• Η φύλαξη και διαμονή - μετεγχειρητική φροντίδα σε οργανωμένο χώρο   

• Η μεταφορά τους προς και από τον κτηνίατρο, τον χώρο φύλαξης  και διαμονής τους κ.λπ. 
Ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας ανέρχεται περίπου στους 60 σκύλους και 131 γάτες.  
Η δαπάνη για την εφαρμογή του Προγράμματος για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων αναμένεται να ανέλθει 

στο ποσό των 40.000,00€ 
Η ανάλυση της δαπάνης παρουσιάζεται στην ενότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της παρούσας μελέτης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Στείρωση θηλυκού σκύλου 
Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα 

46,00 

2 Στείρωση αρσενικού σκύλου 
Αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσιμα 

41,00 

3 Εμβόλιο ζώου 
Αντιλυσσικό 

10,00 

4 Αποπαρασίτωση ζώου 
Με χάπια 

5,00 

5 Αντιπαρασιτικό κολάρο ή αμπούλα 10,00 

6 Ηλεκτρονική σήμανση ζώου 
Με microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία 

12,00 

7 Γενική εξέταση αίματος 8,00 

8 Σήμανση με περιλαίμιο-μεταλλική κονκάρδα 
Σύμφωνα με τον νόμο 

8,00 

9 Εξετάσεις καλαζάρ (Λεϊσμανίωσης)  20,00 

10 Στείρωση θηλυκής γάτας 36,00 

11 Στείρωση αρσενικής γάτας 34,50 

12 Ευθανασία και αποτέφρωση  
(εάν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο) 

15,00 

13 Θεραπεία αφροδίσιου νοσήματος 
Να περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή 30 ημερών 

60,00 

14 Δάγκωμα ανθρώπου από σκύλο λυσσύποπτο παρακολούθηση του ζώου ως λυσσύποπτο 
(κατά τον νόμο) με έκδοση πιστοποιητικού υγείας 
Περισυλλογή ζώου ακόμα και αυτού με ακραία επιθετική συμπεριφορά από το εκπαιδευμένο 
προσωπικό και παρακολούθηση της υγείας και συμπεριφοράς του για 14 ημέρες και έκδοση 
πιστοποιητικού ως μη λυσσύποπτου.  
Σε περίπτωση θανάτου του ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσύποπτο, αποστολή του  εγκεφάλου  

του ζώου στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας. 

15,00 

15 Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας 
Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών 

115,00 

http://www.penteli.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΓΤ9ΩΞ3-ΟΔΧ



16 Θεραπεία ερλιχίωσης 
Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών 

138,00 

17 Ορθοπεδικό Χειρουργείο σκύλου  36,00 

18 Ορθοπεδικό χειρουργείο γάτας 36,00 

19 Ακτινογραφία  14,00 

20 Ακτινογραφία με βάριο ζώου 20,00 

21 Βιοχημικές εξετάσεις ζώου (ανά παράμετρο) 6,00 

22 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις ζώου 60,00 

23 Γαστροσκόπηση ζώου 7,00 

24 Χειρουργείο όγκου ζώου 92,00 

25 Ωταιμάτωμα (χειρουργείο) 7,00 

26 Εξέταση ερλιχίωσης 22,00 

27 Υπέρηχος 37,00 

28 Θεραπεία Καλαζάρ (Λεϊσμανίωσης) 
Φαρμακοθεραπεία επί καθημερινής βάσεως με ένα μήνα παραμονή  

138,00 

29 Εξέταση FIV FELV 7,00 

30 Δερματοστιξία 
Με ανεξίτηλο μελάνι στο αριστερό αυτί. 

Άνευ 
κόστους 

 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ              
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) άνευ ΦΠΑ 

 
1. 

Περισυλλογή αδέσποτου ζώου σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές  

Ανά περισυλλογή  
       

 8,00 

 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ              
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) άνευ ΦΠΑ 

 
     1. 

Μεταφορά αδέσποτου ζώου σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές  

      Ανά  Μεταφορά 
(έως 6 σκύλους ή έως 12 
γάτες συγχρόνως) 

       
 43,50 

 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ              
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) 

 
1. 

Διαμονή – Φύλαξη  αδέσποτου ζώου 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

 
Ανά ημέρα 

 
7,00 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

α/α Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

CPV Κ.Α Δαπάνη € ΦΠΑ24%€ Συνολική 
Δαπάνη € 

Συνολική 
δαπάνη για 
το έτος 2020 

Συνολική 
δαπάνη για 
το έτος 2021 

1 Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες  

85200000-1  
 
 
  

00-6117.002 

 
 
 
 

32.258,06 

 
 
 
 

7.741,94 

 
 
 
 

40.000,00 

 
 
 
 

30.000,00 
 

 
 

2 Περισυλλογή 
αδέσποτων 

ζώων  

98390000-3  
 

10.000,00 

3 Μεταφορά 
αδέσποτων 

ζώων  

98390000-3  

4 Διαμονή – 
Φύλαξη 

αδέσποτων 
ζώων 

85210000-3  

ΣΥΝΟΛΑ 32.258,06 7.741,94 40.000,00 30.000,00 10.000,00 

 
Επειδή δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των αδέσποτων ζώων που θα παρουσιαστούν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης  αλλά ούτε και το είδος  των υπηρεσιών που καθ΄ ένα από αυτά θα χρειασθεί, δεν είναι δυνατό 

ΑΔΑ: 6ΓΤ9ΩΞ3-ΟΔΧ



να γίνει προμέτρηση. 
Ως εκ τούτου ο ανάδοχος θα προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Η 

δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες, θα ανέλθει συνολικά μέχρι το ποσό των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%. 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν υπό τη μορφή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 

⎯ Το Π.Δ. 80/2016. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί έγκρισης  του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020. 

⎯ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ./3729/996/21.1.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020». 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52). 

⎯ Την με  αρ. 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου «Παροχή υπηρεσίας προστασίας 
αδέσποτων ζώων»,  προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

⎯ Το με αρ. πρωτ. 2916/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 20REQ006283663. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 2917/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 

⎯ Την με αριθμό Α-294/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΖΜΗΩΞ3-Κ7Θ και ΑΔΑΜ 
20REQ006330346 (εγκεκριμένο αίτημα).  

⎯ Την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της με αρ. 1/2020 μελέτης για την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου.   

⎯ Το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας. 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την  με αρ.  1/2020 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου «Παροχή υπηρεσίας προστασίας 
αδέσποτων ζώων»,  προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, όπως 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
Ψ8ΜΜΩΞ3-3Σ7). 

4. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού, στην ημερήσια  εφημερίδα ημερήσια «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο site του 
Δήμου Πεντέλης www.penteli.gov.gr.  

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

http://www.penteli.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΓΤ9ΩΞ3-ΟΔΧ
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