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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Δ/νση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή 
Πληρ. : Νικόλαος Στεργιάδης 
Τηλ.: 2531022810 
Ε-mail : n.stergiadisdimkomot@gmail.com 

 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

Δημόσια Σύμβαση : «Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού στο καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022». 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 29 / 2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  28.072,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24% : 6.737,28 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 34.809,28 €  

Κ.Α.: 70.6699.06 

{Χρηματοδότηση} : Ένταξη Πράξης του Δήμου Κομοτηνής (Ν. Ροδόπης) στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία 

ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» - ΑΔΑ: 6ΒΤΕ46ΜΤΛ6-Υ53. 

CPV: [33110000-4] – Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρική χρήσης , 

[34000000-7] – Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις 

3. Εκτιμώμενη Αξία 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού του καταφυγίου του 

Δήμου Κομοτηνής. 

Συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες που προέβλεψε η Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, όπου υπάγετε και το Δημοτικό καταφύγιο  για την προμήθεια, 

υλικών, εξοπλισμού.  

Γενικά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν. 4039/2012  που  αφορά  τα δεσποζόμενα  και  αδέσποτα  

ζώα  συντροφιάς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  σε  ισχύ  που αφορά την λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων. 

Επιπλέον έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρόσφατου Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 

τεύχος Α’): «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» με τον οποίο 

ορίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

α) η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scannerς) με τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι 

αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω blutooth ή άλλη 

παρόμοια τεχνολογία. 

β) η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων με 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν. 4830/2021. 

 

Η παρούσα προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς & λοιπού πάγιου 

εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κάτωθι: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα των 

άρθρων 2 παρ. 1 εδ.31, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
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3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6) Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»(ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 

3075/2021, 

7) Τις διατάξεις της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

8) Τις διατάξεις της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

9) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για τον ΕΟΧ) OJ L 119.  

10) Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

11) Τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): «Νέο πλαίσιο για την ευζωία 

των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ», όπως ισχύει. 

12) Την αριθ.  εγκ.377/39343/15.06.2022 του ΥΠ.ΕΣ. Διευκρινήσεις επί διοικητικών θεμάτων σε 

εφαρμογή διατάξεων του N.4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα 

ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169). 

13) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

14) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
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• ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MICROCHIP 

Ο σαρωτής διαβάζει όλα τα FDX-Β (15 ψηφία) μικροτσίπ και FDX-Α (10 ψηφία) μικροτσίπ για την 

ταυτοποίηση των ζώων , θα έιναι πλήρης έτοιμος προς χρήση και  διαθέτει εγγύηση ενός (1) έτους 

από τον κατασκευαστή.  

• ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΤΑΣ  

 Θα  είναι πλαστικό με μεταλλική πόρτα ,με κλείδωμα ασφαλείας,  διαστάσεων περίπου 

55cm*36cm*35cm 

• ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα  είναι πλαστικό με μεταλλική πόρτα ,με κλείδωμα ασφαλείας,  διαστάσεων περίπου 

100cm*73cm*76cm 

• ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα  είναι πλαστικό με μεταλλική πόρτα ,με κλείδωμα ασφαλείας,  διαστάσεων περίπου 

92cm*63cm*70cm 

• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΡΑΧΤΗΣ  

Θα είναι φτιαγμένος απο γαλβανιζέ σίδερο , αναδιπλούμενος με 8 πλαίσια , διαστάσεων περίπου 

60cm*91cm 

• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΑΤΑΣ  

Θα  είναι αυτόματης ενεργοποίησης , πτυσσόμενη ελαφριά (μέχρι 9 κιλά) με πάτωμα αλουμινίου και 

επιμεταλλωμένα πλευρικά πλέγματα καθώς επίσης θα διαθέτει συρόμενη πόρτα , διαστάσεων 

περίπου 76cm μήκος*29.5cm πλάτος*32cm ύψος 

• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα  είναι αυτόματης ενεργοποίησης,  πτυσσόμενη ελαφριά (μέχρι 25 κιλά) με πάτωμα αλουμινίου και 

επιμεταλλωμένα πλευρικά πλέγματα, διαστάσεων περίπου Μήκος 131 cm*Πλάτος 52 cm*Ύψος 61 

cm 

• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΓΑΤΑΣ  

Θα  είναι πτυσσόμενο ελαφρύ, διαστάσεων περίπου 61cm*43cm*48cm 

• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΣΚΥΛΟΥ  

Θα  είναι πτυσσόμενο ελαφρύ, διαστάσεων περίπου 106cm*70cm*62cm 

• ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ  

Θα  είναι πτυσσόμενο με κλικ γρήγορης απελευθέρωσης , για κουτάβια  

• ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ  

Θα  είναι νάιλον με μεταλλική αγκράφα  για ενήλικους σκύλους   

• ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ  

Ανθεκτικός εκπαιδευτικός ιμάντας    κατασκευασμένος από νάιλον σχοινί. Μέγεθος: 25*2000mm  
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 ΣΤΗΘΟΛΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ανθεκτικός εκπαιδευτικός αυξομειούμενος ιμάντας που θα συγκρατεί και δεν θα πληγώνει το ζώο. 

Μέγεθος:1,8*40-85cm. 

• ΣΤΗΘΟΛΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ανθεκτικός εκπαιδευτικός αυξομειούμενος ιμάντας που ΘΑ συγκρατεί και δεν θα  πληγώνει το ζώο. 

Μέγεθος:2,5*90-100cm. 

    15. ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

     Σχεδιασμένο για την προστασία του χεριού και του βραχίονα  διαθέτει στρώσεις και στη πίσω μεριά 

για περισσότερη ασφάλεια να προστατεύει από δαγκώματα αλλά και οποιαδήποτε άγρια 

συμπεριφορά του σκύλου. 

    16. ΦΙΜΩΤΡΑ 

      Πλαστικό φίμωτρο για σκύλους, διαφόρων μεγεθών, που να μπορεί να αποστειρωθεί και να 

απολυμανθεί μετά την χρήση. 

ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

     17. ΟΔΗΓΟΥΣ ΖΩΩΝ 

     Ενισχυμένος οδηγος ζώων κατάλληλος για εκπαίδευση μεγέθους 25*1000mm 

     18. Δίχτυ σύλληψης για μικρά ζώα 

   Είναι ενδεδειγμένο  για σύλληψη έως και μεσαίου μεγέθους ζώα με δίχτυ υφάσματος και ασφαλή 

μηχανισμό κλεισίματος με σταθερή χειρολαβή. 

     19. Αρπάγη σύλληψης σκύλου 

 Η Αρπάγη θα ειναι  διαστάσεων περιπου 122cm*110-307-48 και θα  συγκρατεί το ζώο με 

ασφάλεια, και θα διαθέτει διακόπτη άμεσης απελευθέρωσης. θα είναι Κατασκευασμένη από 

ανθεκτικό υλικό που να μπορεί να έρθει σε επαφή με τα δόντια του ζώου χωρίς να καταστραφεί. 

    20. Κλουβιά νοσηλείας 
 
Τα κλούβια θα κατασκευάζονται σε ελληνική βιομηχανία με πιστοποίηση και όχι εισαγωγής. 

Μελετημένα χαρακτηριστικά σε όλα τα σημεία, με έμφαση στην λειτουργικότητα, την ασφάλεια και 

την υγιεινή. Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα στο σύνολό τους. 

πρόκειται για ατσάλι τύπου 18/10 [18% Cr (χρώμιο), 10% Νί (νικέλιο)], και ανήκουν στην σειρά AlSl 

304 και να χαρακτηρίζονται για την εξαιρετικά μεγάλη αντοχή τους στη διάβρωση. Τα κυλινδρικά 

εξωτερικά περιγράμματα των κλουβιών, τα συνδετικά υλικά (βίδες, πλάκες σύνδεσης, κλπ.) αλλά και 

οι πλατφόρμες πάνω στις οποίες εδράζονται οι συστοιχίες των κλουβιών, θα είναι από ανοξείδωτο 

ατσάλι μέγιστης σκληρότητας. 

Στο εσωτερικό των κλουβιών θα μπορούν να τοποθετηθούν σχαρωτά —διάτρητα δάπεδα, τα οποία 

θα εξασφαλίζουν την ευκολότερη καθαριότητά τους από τις ακαθαρσίες των νοσηλευόμενων ζώων. 

Τα κλουβιά νοσηλείας θα μπορούν να προσαρμοστούν σταθερά το ένα δίπλα ή πάνω στο άλλο (σε 

ορόφους) δημιουργώντας συστοιχίες. Δυνατότητα δημιουργίας συστοιχίας, με τοποθέτηση κλουβιών 
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πάνω σε άλλα (δύο ή τρεις όροφοι, μπορούν και παραπάνω, αλλά προτείνουμε έως 3 ορόφους για 

καλύτερη σταθερότητα). 

Τροχοί ανοξείδωτοι, βαρέως Τύπου για εύκολη μετακίνηση. Τα κλουβιά θα έχουν δύο πόρτες 

(πλάτους 48&quot;, 60” και 72&quot;) με ανοξείδωτο χώρισμα το οποίο τα διαιρεί σε δύο ισομερή 

τμήματα. Όλο το συνδετικό υλικό που απαιτείται για τη δημιουργία μιας συστοιχίας (μεταλλικές 

λωρίδες σύνδεσης, πλάκες και βίδες) θα αποτελείται από το ίδιο ακριβώς υλικό με τα κλουβιά και 

είναι το ίδιο γυαλισμένο, δίνοντας στη συστοιχία μία ομοιόμορφα απαστράπτουσα εμφάνιση. 

Στα κλουβιά θα υπάρχει ανοξείδωτη κάρτα ασθενούς στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 

νοσηλευόμενου ζώου όπως και ανοξείδωτη κάρτα λήψης ιστορικού, πάνω στην οποία το νοσηλευτικό 

προσωπικό θα καταγράφει τη χορηγούμενη θεραπεία. Το κούμπωμα (μάνταλο) της πόρτας θα είναι 

ανθεκτικό, να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και θα είναι όσο το δυνατόν αθόρυβο (για υλικό 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι).Τα υλικά συναρμολόγησης μιας συστοιχίας, αυτά που 

«δένουν» τα κλουβιά μεταξύ τους: θα είναι κατασκευασμένα στο σύνολό τους (πλάκες, βίδες) από 

ανοξείδωτο ατσάλι, το ίδιο ακριβώς υλικό από το οποίο κατασκευάζεται και το κλουβί. Όλες οι γωνίες 

τους θα είναι στρογγυλεμένες. Να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα ή άλλα σημεία. Το κούμπωμα 

(μάνταλο) της πόρτας ΘΑ είναι ανθεκτικό, θα παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και θα είναι όσο το 

δυνατόν αθόρυβο (για υλικό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά προμήθειας  , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή/μονάδα Σύνολο 

ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MICROCHIP 

Τεμ. 7 125 875,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΤΑΣ 
(55cm*36cm*35cm) 

Τεμ. 15 23 345,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ 
(100cm*73cm*76cm) 

Τεμ. 2 126 252,00 

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ 
(92cm*63cm*70cm) 

Τεμ. 2 110 220,00 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΡΑΧΤΗΣ                        
( 60cm*91cm) 

Τεμ. 3 85 255,00 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΑΤΑΣ 
76cm*29,5cm*32cm 

Τεμ. 3 260 780,00 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ 
131cm*52cm*61cm 

Τεμ. 1 600 600,00 



Σελίδα 7 από 7 

 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΛΟΥΒΙ ΓΑΤΑΣ 61cm*43cm*48cm 

Τεμ. 2 55 110,00 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΛΟΥΒΙ ΣΚΥΛΟΥ           
(106cm*70cm*62cm) 

Τεμ. 2 110 220,00 

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΚΟΥΤΑΒΙΑ 

Τεμ. 50 5 250,00 

ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 

Τεμ. 150 8 1.200,00 

ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ (25*2000mm) Τεμ. 200 14 2.800,00 

ΣΤΗΘΟΛΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(1,8*40-885cm) 

Τεμ. 50 9 450,00 

ΣΤΗΘΟΛΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
(2,5*90-100cm) 

Τεμ. 50 11 550,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ Τεμ. 2 ζεύγη 145 290,00 

ΦΙΜΩΤΡΑ (ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) Τεμ. 10 34 340,00 

ΟΔΗΓΟΥΣ ΖΩΩΝ(25*1000mm) Τεμ. 100 10 1000,00 

ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ Τεμ. 2 310 620,00 

ΑΡΠΑΓΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΣΚΥΛΟΥ  
(122cm*110-307-48) 

Τεμ. 2 160 320,00 

ΚΛΟΥΒΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 93χ57χ65CM 

Τεμ 10 360 3.600,00 

ΚΛΟΥΒΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
1,90Χ2.50Χ1.50CM 

Τεμ 15 333 4.995,00 

   Σύνολο 28.072,00 € 

   ΦΠΑ 24% 6.737,28 € 

   
Συνολική 
Δαπάνη 

34.809,28 € 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Κομοτηνή, 10-03-2022                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Καθαριότητας, 

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 
Σινάδος Μαργαρίτης  

Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός 

 


