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ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    
Πληροφ.:  Πέτρος Χαρπαλής      
Τηλ.:  210 3239201-2 
                    

TΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
   
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για 
την περισυλλογή, τον χειρισμό και τη μεταφορά όσων αδέσποτων ζώων εντάσσονται στο 
πρόγραμμα προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ειδών 
σαγής & ιπποκομίας για τη φροντίδα των αλόγων που φιλοξενούνται στον μικρό ζωολογικό 
κήπο του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής και υλοποιείται από  
τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. 
 
Η προμήθεια ζητείται καθώς: 
 
α)Το Τμ. Αστικής Πανίδας καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος περιστατικών όπως 
απομάκρυνση ζώων από σπίτια, κατόπιν έκδοσης σχετικής Εισαγγελικής Εντολής, καθώς 
και στείρωση & περίθαλψη ή απομάκρυνση αδέσποτων ζώων από αύλειους χώρους 
Νοσοκομείων. 
Για τις παραπάνω ανάγκες του προγράμματος προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας των 
αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων (περισυλλογή, μεταφορά, χειρισμός) απαιτείται  η 
προμήθεια ειδικού εξοπλισμού.  
 

β) Επίσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότερη φροντίδα των αλόγων που 
φιλοξενούνται στον μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής, 
κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ειδών σαγής και ιπποκομίας.  
 

γ) Ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό» (ΦΕΚ Α΄/15/02.02.2012) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 του 
Ν. 4235/14: 
• Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή εφαρμόζονται και στα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αρ. 4, παρ.2) 
 

• Όπου στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των 
ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών (αρ.22,παρ.2 ) 
 

• Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
βαρύνει τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να 
προμηθεύονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο (αρ. 4, παρ. 3α). 
 



  
 

δ) Τέλος σύμφωνα με την παρ.10, άρθρ. 9 του ιδίου Νόμου  την ευθύνη για την επίβλεψη 
και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων  στο φυσικό περιβάλλον αδέσποτων ζώων έχουν, από 
κοινού, οι  Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής 
και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και 
ενώσεις. 
Καθώς η πρόσβαση σε καθαρό νερό σχετίζεται άμεσα με την ευζωία όλων των ζώων, κρίνεται 
απαραίτητη η προμήθεια και τοποθέτηση ποτιστρών για αδέσποτα ζώα στον ιστό της πόλης.   
 

34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 
Άρθρο 1 
Βρόγχος σύλληψης σκύλου 
Σχεδιασμένος για την αντιμετώπιση σκύλων με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα 
αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μήκους 120 cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 155,00 €+24% 
Ποσότητα: 3 τεμάχια 
 
Άρθρο 2  
Βρόγχος σύλληψης μεγαλόσωμου σκύλου 
Βαριάς κατασκευής, σχεδιασμένος για την αντιμετώπιση μεγαλόσωμων σκύλων με λαβή 
κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μήκους 100 cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 240,00 €+24% 
Ποσότητα: 3 τεμάχια 
 
Άρθρο 3  
Λαβίδα σύλληψης γάτας 
Μέσο για την σύλληψη και τον έλεγχο γάτας,  μήκους 80 cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 60,00 €+24% 
Ποσότητα: 3 τεμάχια 
 
Άρθρο 4  
Απόχη σύλληψης μικρόσωμων ζώων 
Μέσο για την σύλληψη και την αντιμετώπιση γάτας που είναι εγκλωβισμένη ή βρίσκεται σε 
κίνδυνο, μήκους 120 cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 250,00 €+24% 
Ποσότητα: 2 τεμάχια 
 
Άρθρο 5  
Ανταλλακτικό δίχτυ απόχης 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 40,00 €+24% 
Ποσότητα: 2 τεμάχια 
 
Άρθρο 6 
Αναδιπλούμενη παγίδα γάτας 
Μεταλλικό καλάθι για την σύλληψη και τον χειρισμό μη συνεργάσιμων γατών, πτυσσόμενου 
σχεδιασμού με συρόμενη πόρτα, μεταλλικό πάτωμα και πλευρικά πλέγματα, διαστάσεων 
76cm μήκους x 27cm πλάτους x 27cm ύψους περίπου.  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 70,00 €+24% 
Ποσότητα: 15 τεμάχια 



  
 

Άρθρο 7  
Παγίδα γάτας ανοξείδωτη  
Μεταλλικό καλάθι για την σύλληψη και τον χειρισμό μη συνεργάσιμων γατών, διαστάσεων 
45cm μήκους x 30cm πλάτους x 30cm ύψους περίπου, με εσωτερικό τοίχωμα που 
μετακινείται.  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 140,00 €+24% 
Ποσότητα: 15 τεμάχια 
 
Άρθρο 8  
Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μικρόσωμα ζώα 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 4,00 €+24% 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 
 
Άρθρο 9  
Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεσαίου μεγέθους ζώα 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 5,00 €+24% 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 
 
Άρθρο 10  
Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεγαλόσωμα ζώα 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 7,00 €+24% 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 
 
Άρθρο 11  
Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 18mm και μήκος 350- 500mm περίπου: Ισχυρός, 
πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας ο οποίος θα διαθέτει πλαστικό ή μεταλλικό κούμπωμα 
ασφαλείας με ανοξείδωτο μεταλλικό κρίκο. Τα υπό προμήθεια  περιλαίμια θα είναι μπλέ και 
κόκκινου χρώματος. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 2,00 €+24% 
Ποσότητα: 100 τεμάχια 
 
Άρθρο 12  
Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 25mm και μήκος 400- 650mm περίπου: Ισχυρός, 
πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας ο οποίος θα διαθέτει πλαστικό ή μεταλλικό κούμπωμα 
ασφαλείας με ανοξείδωτο μεταλλικό κρίκο. Τα υπό προμήθεια  περιλαίμια θα είναι μπλέ και 
κόκκινου χρώματος. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 2,50 €+24% 
Ποσότητα: 150 τεμάχια 
 
Άρθρο 13 
Οδηγός συγκράτησης σκύλου: Ισχυρός, υφασμάτινος ιμάντας, μήκους 15cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 8,00 €+24% 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 
 
Άρθρο 14 
Οδηγός συγκράτησης σκύλου με θηλιά: Ισχυρός, πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας, μήκους 
15cm περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 10,00 €+24% 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 



  
 

Άρθρο 15  
Μανίκι – μανσέτα ασφαλείας κατάλληλη για τον χειρισμό και τη συγκράτηση γάτας.  
Το μέγεθος θα οριστεί κατά την παραλαβή. Η τιμή είναι ίδια για όλα τα μεγέθη. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 100,00 €+24% 
Ποσότητα: 4 ζεύγη 
 
Άρθρο 16  
Γάντια ασφαλείας συγκράτησης γάτας: Ενισχυμένα προστατευτικά γάντια για υψηλή 
προστασία κατά το χειρισμό και συγκράτηση των γατών. Το μέγεθος θα οριστεί κατά την 
παραλαβή. Η τιμή είναι ίδια για όλα τα μεγέθη. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 90,00 €+24% 
Ποσότητα: 4 ζεύγη 
 
Άρθρο 17  
Φορείο μεταφοράς ζώων 
Χρήσιμο για τον ασφαλή μεταφορά τραυματισμένων ζώων, από ισχυρό ανοξείδωτο σκελετό με 
ρυθμιζόμενους ιμάντες συγκράτησης, διαστάσεων 120cm x 60cm περίπου.  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 170,00 €+24% 
Ποσότητα: 2 τεμάχια 
 
Άρθρο 18 
Πλαστικό κλουβί, χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά γατών, διαστάσεων 60cm μήκους x 
40cm πλάτους x 40cm ύψους περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 25,00 €+24% 
Ποσότητα: 20 τεμάχια 
 
Άρθρο 19 
Πλαστικό κλουβί, χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων,             
διαστάσεων 90cm μήκους x 60cm πλάτους x 70cm ύψους περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 90,00 €+24% 
Ποσότητα: 2 τεμάχια 
 
Άρθρο 20 
Μεταλλικό αναδιπλούμενο κλουβί μεταφοράς μεγαλόσωμων ζώων πτυσσόμενου σχεδιασμού 
με πόρτα, μεταλλικό πάτωμα και πλευρικά πλέγματα, διαστάσεων 105cm μήκους x 70cm 
πλάτους x 75cm ύψους περίπου. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 180,00 €+24% 
Ποσότητα: 4 τεμάχια 

 
33711400-1 Προϊόντα καλλωπισμού 

 
 
Άρθρο 21  
Γκέμι δερμάτινο 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 25,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 



  
 

Άρθρο 22  
Στομίδα διαστάσεων 12.5 cm περίπου  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 20,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 23  
Ξέστρο μεταλλικό στρογγυλό –spiral 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 8,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 24  
Βούρτσα  σώματος αλόγων σκληρή 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 10,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 25  
Βούρτσα  σώματος αλόγων γυαλίσματος 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 20,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 26  
Χτένα χαίτης & ουράς αλόγων  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 8,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 27  
Μάκτρο ιδρώτα  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 8,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 28  
Αγκύλη καθαρισμού οπλής με βουρτσάκι 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 7,00 €+24% 
Ποσότητα: 6 τεμάχια 
 
Άρθρο 29  
Σαμπουάν αλόγων ενός (1) lt περίπου 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 18,00 €+24% 
Ποσότητα: 7 τεμάχια 
 
Άρθρο 30  
Γυαλιστικό spray τριχώματος  αλόγων ενός (1) lt περίπου 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 18,00 €+24% 
Ποσότητα: 7 τεμάχια 

 
33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 

 



  
 

Άρθρο 31 
Ηλεκτρονικές ταυτότητες 

Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες (παθητικές συσκευές ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση) θα 
πρέπει να είναι  κατασκευασμένες σύμφωνα με το ISO 11784 και τεχνολογίας HDX  ή FDX-
B και να μπορούν να αναγνωστούν από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο  ISO 
11785.  
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 6,50 €+24% 
Ποσότητα: 650 τεμάχια 
 
Αρθρο 32 
Συσκευές  ανάγνωσης 
Κάθε συσκευή ανάγνωσης (scanner) θα είναι συμβατή με το πρότυπο  ISO 11785. Θα φέρει 
ειδικό εύχρηστο διακόπτη, με την ενεργοποίηση του οποίου θα εκπέμπει κύματα  χαμηλής 
συχνότητας,  έτσι ώστε, τοποθετούμενη πάνω από το σημείο εμφύτευσης της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας να διαβάζει τον συγκεκριμένο κωδικό αριθμό. Ζητείται στις μικρότερες  δυνατές 
διαστάσεις. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 135,00 €+24% 
Ποσότητα: 4 τεμάχια 
 
Άρθρο 33 
Αυτόματες ποτίστρες 
Οι ποτίστρες θα είναι αυτόματες με ρυθμιζόμενη στάθμη νερού από 300 - 2000 ml, 
κατασκευασμένες από πρωτογενές πολυαμίδιο εξαιρετικής μηχανικής αντοχής, ελεύθερο 
καδμίου και μολύβδου, θα διαθέτoυν τάπα καθαρισμού και θα υπάρχει  
η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δεξιάς ή αριστερής παροχής νερού.   
Κάθε ποτίστρα  θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να συνδεθεί με το 
δίκτυο νερού (εύκαμπτη πλαστική σωλήνα Φ15 x 2,5’’ περίπου 3m, δύο ρακόρ θηλυκά Φ15 
x 1/2’' για την πλαστική σωλήνα, μία μπρούντζινη γωνία 1/2’' μέσα -έξω βόλτα, ένα γωνιακό 
σφαιρικό διακόπτη 1/2’').  
Για τις υπό προμήθεια ποτίστρες ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί τη συνεχή 
παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 
Προϋπολογισμός /τεμάχιο: 30,00 €+24% 
Ποσότητα: 40 τεμάχια 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει: 
 

-  να προσκομίσουν για τα προσφερόμενα είδη τυχόν έγγραφα, φυλλάδια, ώστε να 
αποδεικνύεται ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.  

- η ποιότητα τους να διασφαλίζεται και με την εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2008 στο 
οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις 
οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν την 
ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
πελατών και της νομοθεσίας.  

-  να έχουν και να καταθέσουν την άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης αντίστοιχων υλικών. 
 
 
 



  
 

 
Διάρκεια σύμβασης: 
 

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της στο 
ΚΗΜΔΗΣ για ένα έτος. 
 
Χρόνος παράδοσης: 
 

Χρόνος παράδοσης υλικών: 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά σε άριστη κατάσταση, 
τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και εντός δέκα (10) 
ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία,  στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου 
& Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί», επί της οδού Κανελλοπούλου 5,  Αθήνα -  Τ.Κ. 
11527, σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθορίζονται από τη Δ/νση , 
με δαπάνη του προμηθευτή. Τυχόν ελαττωματικά υλικά  αντικαθίστανται με  ευθύνη  του 
προμηθευτή. 

 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, των υπό προμήθεια υλικών, 
ορίζεται σε (12) μήνες μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 
Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την οποία έγινε η Προμήθεια, να 
αντικαταστήσει εντός προθεσμίας που θα του ταχθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία και χωρίς 
καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το είδος που έχει υποστεί αλλοίωση λόγω κακής 
ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κακής διαδικασίας παραγωγής ή κακής 
συσκευασίας ή παρεκκλίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο από την Τεχνικές Προδιαγραφές, 
άλλως με απόφαση Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 
 

                           Αθήνα 12.04.2019 
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