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A.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής, μεταφοράς και
φροντίδας αδέσποτων ζώων καθώς και στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης πολιτών - μαθητών σε θέματα φιλοζωίας για το έτος 2015 στα πλαίσια της
υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου
(αριθ. απ. 92/2015 Δημοτικού υμβουλίου, ΑΔΑ: Ω04Ω65-Φ00)
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 18.399,44€.
Σις δράσεις και εργασίες του προγράμματος θα συντονίζει, για τις ανάγκες του Δήμου, το
Σμήμα Αγροτικής Παραγωγής και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6117.012, Κ.Α. 006495.002 του προϋπολογισμού έτους 2015.
Η ανάλυση της τεχνικής περιγραφής καθώς και οι μετρούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές
και μπορούν να τροποποιηθούν αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
ΣΟΦΟ:
Οι παρούσες εργασίες και ενέργειες του προγράμματος έχουν σαν στόχο την
αποτελεσματική προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στην περιοχή
του Δήμου Αγρινίου, την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, καλής μεταχείρισης και ευζωίας
τους, την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών σε θέματα ζωοφιλίας και προστασίας των ζώων 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.
κοπός του είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους,
εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα περισυλλογής, καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης,
αποπαρασίτωσης, 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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ΕΡΓΑΙΑ 1: ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ 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 ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΛΕΪΜΑΝΙΑ
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 ΣΕΙΡΩΗ
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. Σα 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 ζώα νεαρής ηλικίας.
1.3 ΝΟΗΛΕΙΑ
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. 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.
1.4 ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΩΗ
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.
1.5 ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ
Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου. Αναλόγως πρέπει να σημειώνεται το
είδος του εμβολίου και πότε χρειάζεται επανάληψη του εμβολιασμού.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΔιαχείριςη Αδζςποτων Ζώων Συντροφιάσ – Μελζτη 2/2015

Σελίδα 4

1.6 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ –ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΤ
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 ελέγχου για λεϊσμάνια και αποτέλεσμα ελέγχου, 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). Σο περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα
αρσενικά και τα θηλυκά.
1.7 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΕΙ - ΕΚΣΑΚΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
Αφορά σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων και μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν εγκρίσεως
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σέτοιες 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 πρόγραμμα.
Επίσης 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 (μετά από
απόφαση της 3μελούς ειδικής επιστημονικής επιτροπής).
την περίπτωση που καταγραφεί κρούσμα λύσσας στην άγρια πανίδα ή σε σκύλους στο
Δήμο Αγρινίου, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και κατά προτεραιότητα, αντιλυσσικός
εμβολιασμός όλων των αδέσποτων σκύλων και γατών με ταυτόχρονη σήμανση και
καταγραφή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα παρακαμφθεί προσωρινά το πρόγραμμα της
ολοκληρωμένης φροντίδας των αδέσποτων, που περιλαμβάνει τις στειρώσεις κλπ, αν αυτό
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
ΕΡΓΑΙΑ 2: ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ - ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
2.1 ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ - ΜΕΣΑΥΟΡΑ
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.
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Η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου 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. Σο 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..
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 με φωτογραφία και τα στοιχεία:
ημερομηνία, τοποθεσία περισυλλογής, όνομα ενδιαφερόμενου δημότη (αν υπάρχει) και είδος
επέμβασης. Η καρτέλα θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον επιβλέποντα της εργασίας.
Επίσης θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών.
2.2 ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΛΤΙΠΟΠΣΩΝ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
Δεδομένου ότι στο Δήμο δεν υπάρχει υποδομή καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων και μέχρι
αυτή να δημιουργηθεί, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη κατάλληλου
χώρου για την απομόνωση λυσσίποπτων ζώων.
ύμφωνα με την ΚΤΑ 331/10301 «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας
στην Ελλάδα» και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 3941/120925 απόφαση των Τπουργών
ΠΕΚΑ και ΤΠΑΑΣ, στην περίπτωση αδέσποτου ζώου «ύποπτου για λύσσα», αυτό
απομονώνεται για χρονικό διάστημα 15 τουλάχιστον ημερών σε κατάλληλο χώρο,
παρακολουθείται και εξετάζεται υποχρεωτικά από κτηνίατρο (ή ιδιώτη που έχει σύμβαση με
τον Δήμο ή δημόσιο κτηνίατρο).
Για τους ανωτέρου λόγους θα πρέπει ο ανάδοχος για την περισυλλογή να διαθέτει
κατάλληλο χώρο για την απομόνωση ύποπτων ζώων μετά από εντολή από το Δήμο όπου ο
υπεύθυνος κτηνίατρος να το παρακολουθεί και να το εξετάζει.
Ο χώρος αυτός πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή απομόνωση του ζώου το οποίο πρέπει να
διαθέτει χώρο τουλάχιστον 2Φ2 μέτρων, να είναι κατάλληλα προφυλαγμένο από τη βροχή και
ακραίες καιρικές συνθήκες, να έχει πάτωμα με κλίση για να καθαρίζεται από τις ακαθαρσίες
του ζώου και να διαθέτει περίφραξη και οροφή από πλέγμα με άνοιγμα τέτοιο που να μην
επιτρέπει την είσοδο άλλων μικρών ζώων όπως ποντικών ή νυχτερίδων που θα μπορούσαν να
μολυνθούν από τον ιό της λύσσας (στην πιθανή περίπτωση που το ζώο είναι μολυσμένο). Η
πρόσβαση στο ζώο για παροχή τροφής και κτηνιατρική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται με
ασφάλεια και πάντα με λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης.
ΕΡΓΑΙΑ 3: ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΣΗ ΥΙΛΟΖΩΪΑ
Έχει πολλάκις επισημανθεί ότι στη συνείδηση των πολιτών υπάρχει μία λάθος αντίληψη
όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι προστασία
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των δημοτών από τα αδέσποτα σημαίνει εξαφάνιση των αδέσποτων με όποιο τρόπο και
κόστος, όμως αυτό είναι λάθος διότι η περισυλλογή των αδέσποτων δεν σημαίνει το δίχως
άλλο οριστικό κλείσιμο στα καταφύγια. Αντίθετα τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς
που διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του
π.δ. 463/1978 αποτελούν χώρους προσωρινής μόνο παραμονής και περίθαλψης. ύμφωνα
λοιπόν με το νόμο 4039/2012, άρθρο 18 & β, οι Δήμοι ως συνυπεύθυνοι φορείς «…μεριμνούν:
α) για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, που είναι
ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή,
εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση τοπικών
κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην
προστασία των ζώων,
β) για την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε
νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και
χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.»
Η εργασία 3 περιλαμβάνει την ανάθεση διοργάνωσης εκστρατείας ενημερωτικών
εκδηλώσεων που στόχο θα έχουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μίας
φιλικής συνείδησης προς το αδέσποτο και το περιβάλλον του
με ενημέρωση των
δημοτών/μαθητών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία των ζώων συντροφιάς.
Οι εκδηλώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες,
φιλοζωικές οργανώσεις κλπ. με παρουσίαση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού. Σο
πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει με την ενημέρωση μαθητών α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης, δίνοντας κατ’ αρχήν εκπαιδευτική διάσταση στο όλο εγχείρημα. Βασικός
πυρήνας του προγράμματος θα είναι η επίσκεψη κτηνιάτρων, εκπροσώπων των φιλοζωικών
και μελών του Δήμου σε σχολεία 1’’βάθμιας και 2’’βάθμιας εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει
γενικότερη ενημέρωση στα θέματα υγιεινής και ευζωίας των ζώων, μετά από συνεννόηση με
τους διευθυντές των σχολείων, για την δημιουργία φιλικής προς τα ζώα συνείδησης στους
μαθητές. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν και διανομή έντυπου υλικού που θα προκύψει από τη
εργασία 4 της παρούσας μελέτης.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος διοργάνωσης των εκδηλώσεων που μπορεί να
περιλαμβάνει:
ενοικίαση του χώρου της εκδήλωσης,
τυχόν αμοιβές ή και μεταφορικά των ομιλητών,
μικροφωνική,
δημιουργία ειδικών banners και άλλων προωθητικών υλικών
και όποιες άλλες δράσεις προταθούν σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και το Σμήμα
Αγροτικής Παραγωγής (π.χ κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων την 4η
Οκτωβρίου και της παγκόσμιας ημέρας των αδέσποτων την 4η Απριλίου.)
Η οργάνωση της εκστρατείας των ενημερώσεων/ δράσεων θα γίνεται σε συνεργασία με το
Σμήμα Αγροτικής Παραγωγής που θα επιμελείται και τις εκδηλώσεις καθώς και όλο το έντυπο
υλικό των δράσεων.
ΣΟΦΟΙ ΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ
α) για τους κατόχους δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς είναι
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Η πληροφόρηση περί της υποχρέωσής τους για ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων
συντροφιάς.
Η ενημέρωση για τις ποινές που προβλέπει ο νόμος 4039/2012 σε περίπτωση ποινικών
αδικημάτων και τα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση απλών παραβάσεων.
Η πληροφόρηση για την επικινδυνότητα της χρήσης δηλητηρίων για την θανάτωση
των ζώων για το φυσικό περιβάλλον και όλους μας.
Η συνειδητοποίηση από τους δημότες ότι το πρόβλημα τελικά δεν είναι το ζώο. Σο
πρόβλημα είναι η συνείδηση και η εν γένει παιδεία του εγκαταλείποντος. Διότι και αν μερικά
ή και όλα από τα «ενοχλητικά» ζώα εξαφανιστούν από τους κάθε λογής αυτόκλητους
«εκκαθαριστές», αν δεν υπάρξει «εκκαθάριση» στην συνείδηση αυτού που εγκαταλείπει, την
επόμενη κιόλας μέρα θα βρούμε μερικά κακόμοιρα ζώα να περιφέρονται άσκοπα στο κέντρο
της πόλης, για να ξαναρχίσει η κουβέντα για το «πρόβλημα».
Δημιουργία Σράπεζας Δεδομένων με τα στοιχεία των ιδιοκτήτων σκύλων και των ίδιων
των ζώων, ώστε να υπάρχει και η καταγραφή τους στο Δήμο Αγρινίου και να ελέγχεται η
ιχνηλασιμότητά τους. Η καταγραφή και η ιχνηλασιμότητα των ζώων θα περιορίσουν σε
μεγάλο βαθμό τις εγκαταλείψεις των ζώων που αποτελεί και την κύρια δεξαμενή
αδεσπότων.
β) για τους μαθητές
Η προαγωγή της φιλοζωίας και της υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων.
Η εκπαίδευση των μαθητών του τρόπου χειρισμού και προστασίας από τα αδέσποτα
ζώα.
Η καθιέρωση στη συνείδηση των παιδιών ότι τα ζώα συντροφιάς δεν είναι παιχνίδι
αλλά μια μακροχρόνια δέσμευση. Οι μικροί μαθητές μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι
πρεσβευτές της ιδέας της φροντίδας και της μείωσης των αδέσποτων μεταφέροντας την
κουλτούρα του υπεύθυνου φιλόζωου στις οικογένειές τους.
ΕΡΓΑΙΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.
Για την άρτια οργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων της εργασίας 3 αλλά και για την
συνεχή ανάγκη πληροφόρησης των δημοτών για την διαχείριση και προστασία των
αδέσποτων, χρειάζεται η εκτύπωση ικανής ποσότητας έντυπου υλικού (φυλλάδια) με
πληροφορίες που αφορούν: στην νομοθεσία, στις υπάρχουσες δομές και σε πληροφορίες για τη
σωστή αντιμετώπιση και φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.
Σα φυλλάδια πρέπει να είναι έγχρωμα, ελκυστικά, διαστάσεων Α4 σε μορφή δίπτυχου ή
τρίπτυχου. Σην επιμέλεια των κειμένων θα έχει το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου.
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγρίνιο 19/ 03 /2015

Αγρίνιο 19/ 03 / 2015

Βασιλική Καραπαπά
Γεωπόνος ΠΕ Ph.D

Η Δ/ντρια Σοπικής Οικονομικής
Ανάπυξης

Βασιλική Φατζηαγάπη
Γεωπόνος ΠΕ

Φριστίνα Σσιχριτζή
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Β. ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ
ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ

ΟΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣ
Α

1. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
1.1 Εξέταση για Λεϊσμάνια
Άρθρο 1
Επέμβαση
30
30
1.2 τείρωση Θηλυκών
Άρθρο 2
Επέμβαση
30
30
1.3 Νοσηλεία
Άρθρο 3
Επέμβαση
30
30
1.4 Αποπαρασίτωση
Άρθρο 4
Επέμβαση
30
30
1.5 Εμβολιασμός
Άρθρο 5
Επέμβαση
30
30
1.6 Ηλεκτρονική σήμανση
Άρθρο 6
Επέμβαση
30
30
και καταγραφή
1.7 Φειρ. Μικροεπεμβάσεις
Άρθρο 7
Κατ’
Κατ’
& Έκτακτες περιπτώσεις
αποκοπή
αποκοπή
2. ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΑΔΕΠΟΣΩΝ – ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
2.1 Περισυλλογή
Άρθρο 8
Επέμβαση
160
160
αδέσποτων ζώων –
μεταφορά
2.2 Υιλοξενία ζώων
Άρθρο 9
ημέρα
30
30
2.3 Υιλοξενία λυσσίποπτων

Άρθρο 10

περιστατικό

10

10

3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
Διοργάνωση εκδηλώσεων
Άρθρο 11 εκδήλωση
10
10
4. ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ
Ενημερωτικά φυλλάδια
Άρθρο 12 Κατ’
Κατ’
Κατ’
αποκοπή
αποκοπή
αποκοπή

Οι προτεινόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν αν παραστεί ανάγκη.
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Γ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΕΡΙΣΑΣΙ
ΚΩΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
(ΥΠΑ 13% )

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
(ΥΠΑ 23%)

ΤΝΟΛΑ

1. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
1.1 Εξέταση για Λεϊσμάνια 30
20
600
1.2 τείρωση Θηλυκών
30
170
5100
1.3 Νοσηλεία-Παραμονή –
30
20
600
Διατροφή ≥48h
1.4 Αποπαρασίτωση
30
5
150
1.5 Εμβολιασμός
30
15
450
1.6 Ηλεκτρονική σήμανση 30
25
750
και
καταγραφή
τοποθέτηση περιλαίμιου
1.7 Φειρ. Μικροεπεμβάσεις Κατ’
Κατ’
550
& Έκτακτες περιπτώσεις
αποκοπή
αποκοπή
ύνολο 1
8.200
2. ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΑΔΕΠΟΣΩΝ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
Περισυλλογή
αδέσποτων 160
ζώων – μεταφορά
Υιλοξενία αδέσποτων
30
Υιλοξενία λυσσίποπτων
10

–

ΜΕΣΑΥΟΡΑ
20

ΚΑΙ

3200

10
300
150
1500
ύνολο 2
5.000
3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
Διοργάνωση εκδήλωσης
10
400
4000

4. ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ
Ενημερωτικά φυλλάδια

Κατ’
αποκοπή

ύνολο 3

4.000

1199,44

1199,44

ύνολο 4

1199,44

Γενικό σύνολο 18.399,44
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Δ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Άρθρο 1: ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΛΕΪΜΑΝΙΑ
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.
Σιμή εφαρμογής 20 € / ζώο.
Άρθρο 2: ΣΕΙΡΩΗ ΘΗΛΤΚΩΝ
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. Σα ράμματα είναι
απορροφήσιμα. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής ηλικίας.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια αντιβιοτικών.
Σιμή εφαρμογής: 170 € / θηλυκό σκυλί.
Άρθρο 3: ΝΟΗΛΕΙΑ
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.
Σιμή εφαρμογής 20 € ανά ζώο/ 48h
Άρθρο 4: ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΩΗ
Αφορά στην χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων.
Σιμή εφαρμογής: 5 € / ζώο
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Άρθρο 5: ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ
Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου για σκυλιά αφού προηγουμένως έχουν
υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση. Περιλαμβάνει και την προμήθεια των εμβολίων.
Σιμή εφαρμογής: 15 € / ζώο
Άρθρο 6: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΤ
Αφορά στη προμήθεια υλικών σήμανσης, τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατό με τη νέα
νομοθεσία και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τποχρέωση 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, ελέγχου για λεϊσμάνια).
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). Σο περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα
αρσενικά και τα θηλυκά
Σιμή εφαρμογής : 25€ / ζώο.

Άρθρο 7: ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΕΙ
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.
Σιμή εφαρμογής: Κατ΄ αποκοπή μετά από προσφορά και έγκριση.
Άρθρο 8: ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ – ΜΕΣΑΥΟΡΑ
Αφορά στην περισυλλογή και μεταφορά του αδέσποτου ζώου. Μετά από ειδοποίηση
υπευθύνου του Δήμου, ο ανάδοχος θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο
ζώο με άτομο/α κατάλληλα εκπαιδευμένο/α και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς
και με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά του ζώου. Επίσης αφορά σε όλες τις
μεταφορές ζώων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης.
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι αμοιβές των ατόμων του συνεργείου.
Σιμή εφαρμογής : 20 € / ζώο.

Άρθρο 9: ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ
Αφορά στην φιλοξενία του αδέσποτου ζώου στο ενδιαίτημα του αναδόχου προσωρινά και
εφόσον δε λειτουργεί δημοτικό ενδιαίτημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και προσωπικό για την
καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 604/1977 και του Π.Δ.463/1978
αλλά και των Ν. 3170/2003, Ν. 4039/2012 και Ν. 4235/14.
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Περιλαμβάνονται και τα έξοδα διατροφής του.
Σιμή εφαρμογής : 10€ /ζώο/24ωρο
Άρθρο 10: ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΛΤΙΠΟΠΣΩΝ ΖΩΩΝ
την περίπτωση αδέσποτου ζώου «ύποπτου για λύσσα» απομονώνεται για χρονικό
διάστημα 15 τουλάχιστον ημερών σε κατάλληλο χώρο, παρακολουθείται και εξετάζεται
υποχρεωτικά από κτηνίατρο (ή ιδιώτη που έχει σύμβαση με τον Δήμο ή δημόσιο κτηνίατρο)
και εφαρμόζεται ότι προβλέπει η ΚΤΑ 331/10301 «Πρόγραμμα επιτήρησης και
καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την
3941/120925 απόφαση των Τπουργών ΠΕΚΑ και ΤΠΑΑΣ.
Περιλαμβάνονται και τα έξοδα διατροφής του.
Σιμή εφαρμογής για Λυσσύποπτο: 150€ ανά επέμβαση.
Άρθρο 11: ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
Αφορά στην παροχή διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων σε σχολεία και άλλες
κατάλληλες αίθουσες με παρουσία κτηνιάτρων, θεραπευτών (ψυχολόγων) και άλλων
επιστημόνων καθώς και εκπαιδευτή σκύλων. Περιλαμβάνει την κάλυψη όλων των αναγκών
της εκδήλωσης και τα μεταφορικά ή φιλοξενία των ομιλητών. Όλες οι εκδηλώσεις θα
επιμεληθούν από το Σμήμα Αγροτικής Παραγωγής.
Σιμή ανά εκδήλωση: 400€
Άρθρο 12: ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ
Αφορά την προμήθεια έντυπου υλικού (έγχρωμα φυλλάδια, αφίσες, προσκλήσεις κλπ ) με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα ζώα συντροφιάς.
Περιλαμβάνει τη σχεδίαση της μακέτας και την εκτύπωση και μεταφορά στα γραφεία του
Σμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου που θα έχει και την επιμέλεια των κειμένων.
Σιμή κατ’ αποκοπή: 1199,44 €
ημείωση: τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και ΥΠΑ 13%, εκτός από την σήμανση με
microchips, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και το έντυπο υλικό που περιλαμβάνει ΥΠΑ 23%.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ
Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Αρ.Μελέηης

ΔΡΓΟ: «Δξγαζίεο πνπ
αθνξνύλ ζηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο
ζην Γήκν Αγξηλίνπ»

2/2015

Ε. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αφορά την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου
ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.399,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Υ.Π.Α.
Άρθρο 2ο : Σρόπος ανάθεσης
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα την παρ 13 του άρθρου 20 του N.
3731/08.
Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07
το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΥΕΚ 247 Α)
του ΠΔ 28/80
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΥΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Τπουργού
Οικονομικών
τον Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.46 του ν.4235/2014
ΚΤΑ 331/10301 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 3941/120925 απόφαση των Τπουργών
ΠΕΚΑ και ΤΠΑΑΣ.
Άρθρο 4ο : υμβατικά στοιχεία
Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Σεχνική περιγραφή –μελέτη
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Φρόνος εκτέλεσης του έργου
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Άρθρο 6ο : Τποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά
αναφέρονται στην παρούσα Σεχνική 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
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που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του. την περίπτωση ενδιαιτήματος για την
φιλοξενία, να έχει άδεια από την οικεία Περιφέρεια.
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.
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 2015, δημιουργείται καρτέλα στην οποία περιλαμβάνεται κατά
ελάχιστο:
Υωτογραφία
Περιγραφικά στοιχεία (π.χ φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη ηλικία)
Η αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιηθήκαν
για την περίθαλψη και τον εμβολιασμό τους
Σα στοιχεία του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε.
Άρθρο 7ο : Τποχρεώσεις 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 Τπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης (και
πάντως όχι πριν από πέντε ημέρες) να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 11ο Σρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Άρθρο 12ο : Υόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν.
Ειδικότερα κατά την εξόφληση των τιμολογίων του αναδόχου θα γίνονται οι εξής
κρατήσεις :
Υόρος υπηρεσιών σε ποσοστό 8%
Υόρο προμηθειών σε ποσοστό 4%
Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων .
Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων υμβάσεων σε ποσοστό 0,10% στην αξία
της σύμβασης άνω των 2.500,00 Ευρώ προ φόρων και κρατήσεων.
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Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ
Αγρίνιο 19/3 / 2015
Βασιλική Καραπαπά
Γεωπόνος ΠΕ Ph.D

Βασιλική Φατζηαγάπη
Γεωπόνος ΠΕ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο 19 /3 / 2015
Η Δ/ντρια Σοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης

Φριστίνα Σσιχριτζή
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ
ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ
Α. πλεξγείν: θ.
Β. πλεξγείν: θ

αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο………………………… θαη ώξα …………….πεξηζπιιέρζεθε δώo/α
ζπληξνθηάο ζηελ πεξηνρή ………………………………….. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε
…………………….κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
ύληνκε πεξηγξαθή (θύιν, κέγεζνο, ρξώκα, επηζεηηθόηεηα, ζπκπεξηθνξά θιπ.) ησλ πεξηζπιιεγκέλσλ
δώσλ (γηα θάζε έλα μερσξηζηά).

1.

2.

3.

Σα δώα απηά αθνύ πεξηζπιιέρζεθαλ κεηαθέξζεθαλ ζην……………………….

ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Οι ενεργήζανηες ηην περιζσλλογή

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνπο
ελεξγήζαληεο ηελ πεξηζπιινγή.
Σα έληππα πεξηζπιινγήο θαη παξάδνζεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ εληύπσλ ηνπ ζπιιόγνπ ζηήξημεο ηνπ ηαζκνύ Μέξηκλαο Εώσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΠΑΡΑΓΟΖ ΕΩΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ………

ΠΑΡΑΓΗΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΑΡΗΘ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΛΟΤ
ΑΓΔΠΟΣΟ:

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΣΟΠΟ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
ΓΔΝΟ
ΡΑΣΑ
ΥΡΩΜΑ
ΜΔΓΔΘΟ
ΖΛΗΚΗΑ
ΣΔΗΡΩΜΔΝΟ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Σν δών ζπληξνθηάο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επεκβάζεσλ από ηνλ αλάδνρν θηελίαηξν ζα παξαδίδεηαη είηε ζην Γήκν, είηε
ζηνλ αλάδνρν κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα πηνζεζίαο είηε ζα νδεγείηαη ζην πξνζσξηλό ελδηαίηεκα (όηαλ απηό νινθιεξσζεί).
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο, ν Γήκνο δελ ππνρξενύηαη λα απνθαιύςεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λένπ ηδηνθηήηε .
Σα έληππα πεξηζπιινγήο θαη παξάδνζεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ εληύπσλ ηνπ ζπιιόγνπ ζηήξημεο ηνπ ηαζκνύ Μέξηκλαο Εώσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ.
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