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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. Σερληθή πεξηγξαθή 
2. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
3. Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
 

 

 
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 
 
ΜΔΛΔΣΗ: «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 45/2021 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ζ ηερληθή απηή πεξηγξαθή αθνξά ηηο ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει.θαηαγξαθή, 

απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ. 

Σν έξγν απηφ, πξνβιέπεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ 

δψσλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 148.800,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 

15-6117.0001) θαη ηνλ αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ 2022. 

H πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηκήκα απηήο. 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιήθζεθαλ ππφςε νη δηαηάμεηο: 

1. ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

2. ηνπ N.4830/21 (ΦΔΘ 169 Α/21) «Λέν πιαίζην γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο - 

Πξφγξακκα «AΡΓΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

3. ηνπ N.4605/19 (ΦΔΘ 52 Α/19) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 

       2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην)απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 

απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ζηνλ δηαγσληζκφ εθηφο απφ θηεληάηξνπο, νη νπνίνη 

αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο, γίλνληαη δεθηνί θηινδσηθέο ελψζεηο ή θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ κπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε:  

1. Άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ή 

Αληίγξαθν άδεηαο θηεληαηξείνπ, ή θηεληαηξηθήο θιηληθήο πνπ  δηαζέηεη  ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

θαη ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 

2. Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη  φηη ν δηαγσληδφκελνο:  

 Έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη φηη 

απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα  
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ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ή θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ 

γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα ζπζηήζνπλ Θνηλνπξαμία ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 
 
Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 

θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  

θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 

κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 

κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο.   Σα πεξηζπιιερζέληα  δψα ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, 

ζεξαπεία αλ απηφ απαηηείηε, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζίησζε, ζηείξσζε, ζήκαλζε, θαηαγξαθή ζηε 

δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:  

 
o ηείξσζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξάμε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ θηελίαηξν 

πνπ αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ θαη απαηηεί ηε ρξήζε αλαηζζεηηθψλ. Ζ ρεηξνπξγηθή κέζνδνο 

επηιέγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν. Απαηηείηαη κεηά ηελ ζηείξσζε ε παξακνλή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηεηξσκέλσλ δψσλ κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε επαλέληαμε ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

o Σνλ έιεγρν, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζίησζε, παξαθνινχζεζε, ηε ζήκαλζε κε ειεθηξνληθή 

ηαπηφηεηα, λνζειεία θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ 

πεξηζπιιέγνληαη ε νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Λ, 4830/2021. 

o Σνπνζέηεζε πεξηιαίκηνπ ζε αδέζπνηνπο ζθχινπο – Πξφθεηηαη γηα πεξηιαίκηα κε έληνλν 

θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. 

o Γήισζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηνπνίεζεο ησλ δψσλ ζην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 
Γηα ην ζηάδην ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο επηζεκαίλνληαη αθφκα ηα εμήο: 

α) Ζ ζήκαλζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θηεληάηξνπ, 

αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ. 

β) Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζήκαλζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

αλάδνρνπ.  

γ) Ζ θαηαγξαθή ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 

ρψξνπο πνπ νδεγνχληαη απηά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηείξσζεο. 

δ) Οη ζθχινη πνπ ζεκαίλνληαη θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν ην νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

ε) Ζ θαηαρψξεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δψσλ 

θαη' εθηίκεζε ηνπ θηεληάηξνπ (θπιή, θχιν, ρξψκα, κέγεζνο, ειηθία). 
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ζη) Σα ζηνηρεία θαηαρψξεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ζπλνδεχεη θαη θσηνγξαθία ηνπ δψνπ.  

 

Γηεπθξηλίδνληαη αθφκα ηα παξαθάησ: 

o ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δψν πνπ έρεη πεξηζπιιερζεί δηαπηζησζεί φηη είλαη δεζπνδφκελν 

αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 4830/2021. 

o Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη 

πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη 

αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε 

δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ελεκεξψλνληαη θαη απνθαζίδνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ 

παξαβάζεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4830/2021. 

o Σν παξφλ έξγν αθνξά απνθιεηζηηθά αδέζπνηα δψα πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινηπέο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπεκβάζεηο ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αδέζπνηα δψα έρνπλ εηζέιζεη ζε απηέο 

θαη θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο ελεκεξψλεηαη ν επηβιέπσλ ηνπ 

έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 

4830/2021 

o Σν έξγν δελ αθνξά δεζπνδφκελνπο ζθχινπο αθφκα θαη αλ απηνί πξνέξρνληαη απφ πηνζεζία 

αδέζπνησλ.  

o Δθφζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ζεξαπείεο γηα θάζε δψν, πξέπεη λα επαλαθεξζεί 

ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

o Ζ ζχκβαζε έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. 

o Γηα ηε βεβαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αλά δψν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ζα θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Πεξηγξαθή  Κηεληαηξηθώλ  Τπεξεζηώλ 

1.ηείξωζε ζειπθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 

ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 

αληηβηνζεξαπεία, νιηγνήκεξε παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ 

ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε ηεο ζηείξσζεο πξηλ επηζηξαθεί ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, θνιιάξν ειηζάβεη εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ θηελίαηξν. 

2.ηείξωζε αξζεληθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή 

αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 

αληηβηνζεξαπεία, , νιηγνήκεξε παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ 
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ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε ηεο ζηείξσζεο πξηλ επηζηξαθεί ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, θνιιάξν ειηζάβεη εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ θηελίαηξν. 

3.ηείξωζε γάηνπ: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή 

αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, νιηγνήκεξε παξακνλή ηνπ δψνπ 

γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ 

ηελ επέκβαζε ηεο ζηείξσζεο πξηλ επηζηξαθεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο 

ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ γαηηψλ. 

4.Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα  ηα ελδνπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 

ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 

βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 

5. Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα ηα εμωπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 

ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 

βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 

6. Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ/γάηαο θαη δήιωζε ζην αξκόδην ππνπξγείν: 

ηνπνζέηεζε κηθξνηζίπ, δεκηνπξγία βηβιηαξίνπ θαη θαηαγξαθή είηε ζηνλ Γήκν Κπθφλνπ εάλ θαη 

εθφζνλ  έρεη βάζε δεδνκέλσλ ή ζην αξκφδην ππνπξγείν. Σα δψα ζα δειψλνληαη σο αδέζπνηα ηνπ 

Γήκνπ Κπθφλνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, εθφζνλ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ ηδηψηε, αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο θαη κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε 

θχιαμε ησλ βηβιηαξίσλ νξίδεηαη ε θηινδσηθή νξγάλσζε Κπθφλνπ. 

7. ηείξωζε γάηαο: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, 

πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, νιηγνήκεξε 

παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη 

αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε ηεο ζηείξσζεο πξηλ επηζηξαθεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ 

γαηηψλ. 

8. Βξαρπρξόληα λνζειεία: λνζειεία ηνπ δψνπ γηα φπνην ιφγν θξηζεί απφ ηνλ θηελίαηξν. Ζ ηηκή 

αλαθέξεηαη ζηελ εκέξα θαη πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηε δηακνλή  θαη ηε δηαηξνθή.  

9.ήκαλζε ζθύινπ κε πεξηιαίκην πνπ αλαγξάθεη Γήκνο Μπθόλνπ: Πξφθεηηαη γηα 

πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. Ο 

θηελίαηξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειία θαη ηνπνζέηεζή ηνπο. 

10. Πνιιαπιό εκβόιην γάηαο/ζθύινπ: Πνιπδχλακν εκβφιην εθηφο ηνπ αληηιπζζηθνχ. 

11. Πξναηξεηηθέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο: φπνπ θξίλεη ν θηελίαηξνο: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, 

νξνινγηθή εμέηαζε γηα ην θαιααδάξ ζε ζθχιν, νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ εξιηρίσζε ζε ζθχιν, 

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, νξνινγηθή εμέηαζε ιεπραηκίαο-αλνζναλεπάξθεηαο ζε γάηα, αθηηλνγξαθία. Ο 

θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δψζεη μερσξηζηέο ηηκέο γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ. Οη εμεηάζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε ζην ηαηξείν, είηε ζε εξγαζηήξην. 
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12. Δπζαλαζία: ζαλάησζε ηνπ δψνπ εμαηηίαο αλίαηεο λφζνπ, επηζεηηθφηεηαο κε ρξήζε 

βαξβηηνπξηθψλ  κεηά απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ή ηεο εηδηθήο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλάινγα ηελ πεξίζηαζε. Σα πηψκαηα ζα παξαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα νδεγνχληαη γηα ηαθή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν Κπθφλνπ.  

13. Αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο-ζήκαλζε κε θνλθάξδα αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ: θιηληθή 

εμέηαζε ηνπ δψνπ, αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο, θαηαγξαθή ηνπ εκβνιηαζκνχ ζην βηβιηάξην ηνπ 

δψνπ, ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο θνλθάξδαο. 

14. Γεκηνπξγία δηαβαηεξίνπ: δεκηνπξγία επίζεκνπ δηαβαηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην δψν πξέπεη λα ηαμηδέςεη εθηφο Διιάδαο. 

15. Δμέηαζε αζζελνύο κε ελέζηκε ζεξαπεία 

16.  Γηάλνημε απνζηήκαηνο: κε λάξθσζε θαη παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη 

λνζειεία, πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε πξηλ 

επηζηξαθεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

17.  Δμαγωγέο δνληηώλ: κε λάξθσζε θαη παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, 

πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε πξηλ επηζηξαθεί ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

18.  πξξαθή ηξαύκαηνο: κε επίδεζε θαη λάξθσζε θαη παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε 

θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε πξηλ 

επηζηξαθεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

19.  Ννζειεία κε νξνζεξαπεία 

20. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κεγάιεο βαξύηεηαο: Γηα παξάδεηγκα νζηενζχλζεζε, ιαπαξνηνκή 

θιπ. θαη παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα 

έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε πξηλ επηζηξαθεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

21. Δμόξπμε νθζαικνύ: Κε λάξθσζε θαη παξακνλή ηνπ δψνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία, 

πξνθεηκέλνπ ην αδέζπνην δψν λα έρεη αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ επέκβαζε πξηλ επηζηξαθεί ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

22. Θεξαπεία θαη αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ πνπ απαηηνύλ αγωγή κε θνζηνβόξα 

θάξκαθα καθξάο δξάζεο:  Γηα παξάδεηγκα ρξφληεο παζήζεηο ζηφκαηνο (ζηνκαηίηηδα, 

πεξηνδνληίηηδα), σηίηηδα, ππψδεο δεξκαηίηηδα θ.ιπ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Κχθνλνο,  1-11-2021 
                    Ο πληάμαο 
 
                 
 
                
             Δπαγγειία Υαηδελάθε 
               Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 
Κχθνλνο,  1-11-2021 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 
 
 

Κηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Π.Δ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 45/2021 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΗΑ ΣΖΛ 

ΟΠΟΗΑ ΘΑ 
ΓΟΘΔΗ 
ΣΗΚΖ 

ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΚΖ ΦΠΑ 
(24%) 

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

120 28,80 

2 
ηείξσζε 
αξζεληθνχ ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
90 21,60 

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1 40 9,60 

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα 
ηα ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

2,5 γηα γάηεο θαη   
 7,5 γηα ζθχινπο 

0,60/ 1,80 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 
3 γηα γάηεο θαη   
8 γηα ζθχινπο 

0,72 / 1,92 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην 
αξκφδην ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

18 4,32 

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1 60 14,40 

8 

Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη 
απαξαίηεην κε 
θαξκαθεπηηθή 
αγσγή  

ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη    
30 γηα ζθχινπο 

4,80/7,2 

9 

ήκαλζε ζθχινπ 
κε πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

20 4,80 

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

25 6,00 
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Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο 
ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

20 ηκαηνινγηθή 
30 αιααδάξ 
20 Δξιίρηα 
 
 
80        ηεηξαπιή 
εμέηαζε ινηκσδψλ 
λνζεκάησλ ζθχινπ 
(εξιηρηα, Λφζνο 
ηνπ Lyme, Heartworm, 
Anaplasma)   
 
 
6 θάζε παξάκεηξνο 
βηνρεκηθήο εμέηαζεο 
30 αθηηλνγξαθία 
40 felv/fiv 

4,80 

7,20 

4,80 

 

19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,44 

 

        7,20 

9,60 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη    
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 

13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 
 
 
20 

 

 

4,80 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ 

ΣΔΚ. 1 
15 3,60 

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
θαη ελέζηκε 
ζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη   
 30 γηα ζθχινπο 

4,80 / 7,20 

16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη    
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη   
 60 γηα ζθχινπο 

14,40 

18 
πξξαθή 
ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη    
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη    
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 

200 γηα γάηεο θαη   
300 γηα ζθχινπο 

48,00 / 
72,00 

21 
Δμφξπμε νθζαικνχ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη    
120 γηα ζθχινπο 

14,40/28,80 

22 

Αληηκεηψπηζε 
πεξηζηαηηθψλ κε 
αγσγή 
θνζηνβφξσλ 
θαξκάθσλ καθξάο 
δξάζεο 

ΣΔΚ. 1 

 
 
40 

 

 

9,60 

 
Ζ πξνζθνξά πνπ ζα πξνθξηζεί ζα είλαη απηή  πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πξνζθέξνπζα ηηκή γηα θάζε κνλάδα ππεξεζίαο/22. ηηο γξακκέο 4, 5, 8, 11 , 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 θαη 22 ηνπ εληχπνπ πξνζθνξάο ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ ηεο 

θάζε γξακκήο, ρσξίο σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε εξγαζία λα μεπεξλά ηελ ηηκή 

αλαθνξάο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο.  
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Ο Γήκνο Κπθφλνπ δε δεζκεχεηαη γηα ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ. 

Σν πνζφ ησλ 148.800,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ ΦΠΑ) ζα δαπαλεζεί γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, θαη 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε πεληακειήο ή ε εηδηθή επηζηεκνληθή 

επηηξνπή.  

Γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο (θάησ ησλ νξίσλ).  

 

            Κχθνλνο,  1-11-2021 
                    Ο πληάμαο 
 
                 
 
                
            Δπαγγειία Υαηδελάθε 
               Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 
Κχθνλνο,  1-11-2021 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 
 
 

Κηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Π.Δ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 45/2021 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΗΑ ΣΖΛ 

ΟΠΟΗΑ ΘΑ 
ΓΟΘΔΗ 
ΣΗΚΖ 

ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΚΖ ΦΠΑ 
(24%) 

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
  

2 
ηείξσζε αξζεληθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

  

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1   

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα 
ηα ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

….. γηα γάηεο θαη    
 
….. γηα ζθχινπο 

 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

…. γηα γάηεο θαη  
 
 …. γηα ζθχινπο 

 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην αξκφδην 
ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

  

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1   

8 

Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη 
απαξαίηεην κε 
θαξκαθεπηηθή 
αγσγή  

ΣΔΚ. 1 

 
…...γηα γάηεο θαη 
 
…….γηα ζθχινπο 

 

9 

ήκαλζε ζθχινπ κε 
πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

  

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
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11 

Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

……αηκαηνινγηθή 
……αιααδάξ 
……Δξιίρηα 
 
…… ηεηξαπιή 
εμέηαζε 
ινηκσδψλ 
λνζεκάησλ 
ζθχινπ (εξιηρηα, 
Λφζνο ηνπ Lyme, 
Heartworm, 
Anaplasma)   
 
 
…….θάζε 
παξάκεηξνο 
βηνρεκηθήο 
εμέηαζεο 
…..αθηηλνγξαθία 
……felv/fiv 

 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
….. γηα γάηεο θαη   
…… γηα ζθχινπο 

 

13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 
 
 
 

 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ ΣΔΚ. 1 

  

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
θαη ελέζηκε 
ζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 

…. γηα γάηεο θαη   
…. γηα ζθχινπο 

 

16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
…..γηα γάηεο θαη   
……γηα ζθχινπο 

 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
…. γηα γάηεο θαη   
…… γηα ζθχινπο 

 

18 
πξξαθή ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
….. γηα γάηεο θαη   
…….γηα ζθχινπο 

 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

…..γηα γάηεο θαη   
…….γηα ζθχινπο 

 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 

……γηα γάηεο θαη    
…….γηα ζθχινπο 

 

21 
Δμφξπμε νθζαικνχ 

ΣΔΚ. 1 
….. γηα γάηεο θαη  
……γηα ζθχινπο 

 

22 

Αληηκεηψπηζε 
πεξηζηαηηθψλ κε 
αγσγή θνζηνβφξσλ 
θαξκάθσλ καθξάο 
δξάζεο 

ΣΔΚ. 1 

  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2021 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 45/2021 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 
Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 
θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  
θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 
κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 
κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο. Τπνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηείξσζε, ζήκαλζε, 
θαηαγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
148.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.  
 

Άξζξν 2ν: Γηαγωληζηηθή Γηαδηθαζία 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ. 4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
Άξζξν 3ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ζ πξνο παξνρή ππεξεζία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  

 Σνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)  

 Σνπ N.4830/21 (ΦΔΘ 169 Α/21) «Λέν πιαίζην γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο - 
Πξφγξακκα «AΡΓΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Σνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η»] -
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 
Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

 Σνπ Λ.2859/2000 (ΦΔΘ Α΄/248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 
θαη ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 Σνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο 
ηνπ άξζξνπ 37 

 Σνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 
δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   
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 Σεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 Σνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα»,  

 Σνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) "Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 
ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

 Σνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 
(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ N.4605/19 (ΦΔΘ 52 Α/19) 

 Σνπ Λ. 3463/8-6-2006 « Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

 Σνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ Α/143/28.6.2014),  

 Σνπ ΠΓ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

 ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ λ.4727/2020 Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 64233(Β’ 2453/09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 
Άξζξν 4ν: πκβαηηθά Σεύρε 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 
α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β) Ο Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
γ) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
δ) Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε  
ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ  
ζη) Σν ζπκθσλεηηθφ  
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Άξζξν 5ν: Γηάξθεηα ύκβαζεο  
Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. 
 
Άξζξν 6ν: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ύκβαζεο 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. 
θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ» αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 148.800,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 % θαη ζα βαξχλεη ηνλ νηθείν θσδηθφ απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 15-6117.0001) θαη ηνλ αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ 
2022. 
 
Άξζξν 7ν:  Δγγπήζεηο  
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 
Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 
ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 
παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
Άξζξν 8ν: ύκβαζε 
Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ν αλάδνρνο πξνζθαιείηαη, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη 
γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ζε πξνζεζκία  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 
ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 
ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ. 
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ. 
 
Άξζξν 9ν: Τπνρξεώζεηο ζπκβαιιόκελωλ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη έγθαηξα φια ηα ζηνηρεία ησλ αδέζπνησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ήηνη ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή (είδνο δψνπ, θπιή, θχιν, ρξψκα, 
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κέγεζνο, ειηθία, θσηνγξαθία ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα θάζε δψν 
ρσξηζηά. 
Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 
 
Άξζξν 10ν  :  Αλωηέξα βία 
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: 
εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε 
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο 
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
 Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 
 
Άξζξν 11ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ  
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
   
 
Άξζξν 12ν : Πιεξωκή αλαδόρνπ 
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν, σο νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζείζεο  
εξγαζίεο θαη δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ 
εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ εθάζηνηε 
ηηκνινγίνπ θαη  αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  
 
Άξζξν 13ν : Κξαηήζεηο  
Σν εθάζηνηε ηηκνιφγην ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλάινγν Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. Θάζε 
άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 

Άξζξν 14ν: Τπεξγνιαβία 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
Άξζξν 15ν: Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

 
 
 

             Κχθνλνο, 1-11-2021 
                    Ο πληάμαο 
 
                 
 
                
             Δπαγγειία Υαηδελάθε 
               Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 
Κχθνλνο, 1-11-2021 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 
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