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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

--------------------------------------------------------- 

Ταχυδρ. Διεύθυνση: Πλατεία Μπακογιάννη 2 Ηράκλεια 

Ταχ. Κώδικας            : 62400 

Τηλέφωνο      : 2325350100 

Ιστοσελίδα      : www.dimosiraklias.gr 

Ηλ. Ταχυδρομείο      : info@dimosiraklias.gr 

Πληροφορίες 

Ονοματεπώνυμο      : Ν. Καμπούρης 

Τηλέφωνο      : 2325025990 

Ηλ. Ταχυδρομείο     : agrot@dimosiraklias.gr 

 

 

 

Ηράκλεια : 09/11/2022 

 

Αρ. Μελέτης: 06/2022 
 

 Παροχή Υπηρεσιών: «ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

Προϋπολογισμός: 113.000,00 € 

με Φ.Π.Α. 

  

 

 
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών φροντίδας αδέσποτων ζώων 

2022, 2023 και 2024 στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ηράκλειας Σερρών. 

Η δαπάνη προέκυψε από την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών όπως αυτές 

περιγράφονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή και έχει κόστος 113.000,00 €. 

Τις δράσεις και εργασίες του προγράμματος θα συντονίζει, για τις ανάγκες του 

Δήμου, το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Η ανάλυση της τεχνικής περιγραφής καθώς και οι μετρούμενες ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 
ΣΤΟΧΟΣ: 
Οι παρούσες εργασίες και ενέργειες του προγράμματος έχουν σαν στόχο την 

αποτελεσματική προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στην 

περιοχή του Δήμου Ηράκλειας, 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 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4829/2021. 

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 

τη σχετική νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν είναι η ασυλοποίηση και η ευθανασία 
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των ζώων. Σκοπός του είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού 

τους, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα περισυλλογής, καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης,  

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. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 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, να διαθέτει δικό του 

κτηνιατρείο, να έχει την κατάλληλη υποδομή χειρουργείου και είναι αδειοδοτημένος 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταχωρημένος στον κατάλογο κτηνιατρείων/κλινικών 

ζώων συντροφιάς και παραγωγικών ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την διενέργεια αυτών των κτηνιατρικών πράξεων και οι υπηρεσίες να 

εκτελούνται στον αδειοδοτημένο χώρο του. 

 

1.1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
 

Αφορά στην ολική ωοθηκυστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά και ορχεκτομή 

στα αρσενικά σκυλιά. Η χειρουργική στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που 

διενεργείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Η εργασία αυτή απαιτεί χρήση γενικών 

αναισθητικών (αποκλειόμενου του συνδυασμού ηρεμιστικών – τοπικής αναισθησίας) 

και πραγματοποιείται με χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο 

κτηνίατρο. Τα ράμματα θα πρέπει να είναι απορροφήσιμα συνθετικά τύπου pga ή 

συναφή (αποκλειομένων ρητά απορροφήσιμων  ραμμάτων τύπου cat-gut) Μετά την 

εγχείρηση, στα ζώα χορηγείται αντιβίωση μακράς διαρκείας και νοσηλεύονται στο 

κτηνιατρείο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών με υποχρέωση παράτασης 

της φιλοξενίας για όσο  χρόνο κρίνεται απαραίτητο. 

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 και η αποπαρασίτωση και ο εμβολιασμός που του έγιναν. 

Μετά το πέρας της στείρωσης θα  πρέπει να έχει εμβολιαστεί και σημανθεί ηλεκτρονικά 

(microchip). 

Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά και αρσενικά ζώα νεαρής ηλικίας. 

Ο Εμβολιασμός αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου. Αναλόγως πρέπει 

να σημειώνεται το είδος του εμβολίου και πότε χρειάζεται επανάληψη του 

εμβολιασμού. 

 

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΤΟΠΘΈΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ 
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Αφορά τη τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατού με τη νέα νομοθεσία και έκδοση 

πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τις ψηφιακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον ανάδοχο. 

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 στείρωσης, ημερομηνία εμβολιασμού, 

ημερομηνία σήμανσης, πραγματοποίηση ενδοαποπαρασίτωσης και 

εξωαποπαρασίτωσης, ημερομηνία επανένταξης και χρόνος νοσηλείας) 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. Το 

περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα αρσενικά και τα θηλυκά. 

 
1.3 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

Αφορά τη φύλαξη και διαμονή του αδέσποτου ζώου . Ο ανάδοχος θα φροντίζει για 

τη διαμονή νοσηλεία και σίτιση των αδέσποτων ζώων. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής 

του ζώου μετά από στείρωση ορίζεται σε τρεις μέρες, προκειμένου το αδέσποτο να έχει 

συνέλθει από την επέμβαση της στειρώσεως και να έχει καλυφθεί με αντιβίωση μακράς 

διαρκείας, με υποχρέωση παράτασης της φιλοξενίας για όσο  χρόνο κρίνεται 

απαραίτητο, ανάλογα με την επέμβαση. 

 

1.4 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ 
 

Αφορά τη χορήγηση ανθελμινθικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση ενδοπαρασίτων (νηματωδών και κεστωδών). Αναλόγως πρέπει να 

σημειώνεται η δόση και η ημερομηνία χορήγησης.Επίσης  αφορά την χορήγηση και την 

εφαρμογή κατάλληλων φαρμάκων (διάρκειας ενός μήνα) για  πρόληψη εξωπαρασίτων 

(κρότωνες, ψύλλοι ,κουνούπια, σκνίπες)  

 
1.5 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

 

Αφορά την ευθανασία ενός ζώου σε περίπτωση που  ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο 

αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή πάσχει από ανίατη 

ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η 

διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και 

αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία 

και τη διαδικασία υιοθεσίας του, εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την 

πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4235/2014 όπως ισχύει και τις 

διατάξεις του Ν.4829/2021. 

 

1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ. 
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Αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης σκύλων και περιλαμβάνει την 

οροθεραπεία και την χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το δηλητήριο. Περιλαμβάνονται 

όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

 

1.7 ΕΞΕΤΑΣΗ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

(συρραφή τραυμάτων,αφαίρεση νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.)  
 

Αφορά κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για έκτακτα περιστατικά σοβαρού 

χαρακτήρα, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία, (συρραφή τραυμάτων, αφαίρεση 

νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.). 
 

1.8 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Αφορά τη διενέργεια ακτινογραφίας για έκτακτα περιστατικά σοβαρού 

τραυματισμού  

 

1.9 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

Αφορά τη διενέργεια γενικής εξέτασης αίματος για έκτακτα περιστατικά μετά από 

εντολή του Δήμου 

 

1.10 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 
 

Αφορά τη διενέργεια γενικής εξέτασης ούρων  για έκτακτα περιστατικά μετά από 

εντολή του Δήμου 

 

1.11 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΑΣ 
 

Αφορά εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης της ερλίχιας  

 

1.12 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ 
 

Αφορά  ορολογικές εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης της λεϊσμάνιας (Leishmania 

spp).  

 

1.13 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
 

Αφορά  την  εκτέλεση ενός ορθοπεδικού χειρουργείου συμπεριλαμβανομένων των 

ακτινογραφιών που θα απαιτηθούν και των ορθοπεδικών υλικών που θα τοποθετηθούν 

 

1.15 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Αφορά  την κλινική εξέταση(επισκόπηση του ζώου, ψηλάφηση λεμφογαγγλίων, 

κοιλιας, σφυγμου, ακρόαση θώρακα , θερμομέτρηση) και την υπόδειξη ή μη 

θεραπευτικής αγωγής και τη χορήγηση παρεντερικών φαρμάκων επί τόπου.  
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατηγορίες: 
 (Υ) Υποχρεωτικές, (Π) Προαιρετικές (κατόπιν εγκρίσεως)  

Α/Α 
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
1 Υ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 80,00€  

2 Υ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 50,00€ 
 

3 Υ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 50,00€  
4 Υ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 40,00€  

5 Υ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΣ-ΓΑΤΑ 11,00€ 
 

6 Υ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΣΚΥΛΟΣ- ΓΑΤΑ) 

15,00€ 

 
7 Υ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 8,00€  

8 Υ 
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ/ΑΝΑ 10 

ΚΙΛΑ 
6,00€ 

 
9 Υ ΝΟΣΗΛΕΙΑ/ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 5,00€  

10 Π ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 18,00€  
11 Π ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 15,00€  

12 Π 
ΕΞΕΤΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
50,00€ 

 
13 Π ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 15,00€  
14 Π ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11,00€  
15 Π ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 11,00€  
16 Π ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΑΣ 14,00€  
17 Π ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ 14,00€  
18 Π ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 250,00€  
19 Π ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15,00€  

20 Π 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ(ΜΟΡΒΑ-ΗΜΑΤΙΤΙΔΑ 

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ) 
15,00€ 

  

21 Π 
ΠΥΟΜΗΤΡΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

ΣΚΥΛΟΥ 
115,00€ 

 

22 Π ΠΥΟΜΗΤΡΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΑΤΑΣ 65,00€ 
 

23 Π 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) ΣΚΥΛΟΥ-ΓΑΤΑΣ 
20,00€/ΗΜΕΡΑ 
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Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο 1ο: ΣΤΕΙΡΩΣΗ  
Αφορά στην ολική ωοθηκυστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά και ορχεκτομή 

στα αρσενικά σκυλιά. Η χειρουργική στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που 

διενεργείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Η εργασία αυτή απαιτεί χρήση γενικών 

αναισθητικών (αποκλειόμενου του συνδυασμού ηρεμιστικών – τοπικής αναισθησίας) 

και πραγματοποιείται με χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο 

κτηνίατρο. Τα ράμματα θα πρέπει να είναι απορροφήσιμα συνθετικά τύπου pga ή 

συναφή (αποκλειομένων ρητά απορροφήσιμων  ραμμάτων τύπου cat-gut) 

Η στείρωση είναι κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από  κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα 

το επάγγελμα, διαθέτει δικό του κτηνιατρείο, έχει την κατάλληλη υποδομή 

χειρουργείου και είναι αδειοδοτημένος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταχωρημένος 

στον κατάλογο κτηνιατρείων/ κλινικών ζώων συντροφιάς και παραγωγικών ζώων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διενέργεια αυτών των 

κτηνιατρικών πράξεων. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής ηλικίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των αντιβιοτικών που θα χορηγηθούν και όλων των 

υλικών χειρουργείου.  

Τιμή εφαρμογής: 80,00€ το θηλυκό σκυλί και 50€ το αρσενικό σκυλί 

 

Άρθρο 2ο: ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου για σκυλιά Περιλαμβάνει και την 

προμήθεια των εμβολίων. 

Τιμή εφαρμογής :11,00€ ανα ζώο 

 

Άρθρο 3ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ 
Αφορά στη προμήθεια υλικών σήμανσης, τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατού με 

τη νέα νομοθεσία και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Υποχρέωση 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, ημερομηνία εμβολιασμού, ημερομηνία 

σήμανσης, πραγματοποίηση ενδοαποπαρασίτωσης και εξωαποπαρασίτωσης, 

ημερομηνία επανένταξης και χρόνος νοσηλείας) 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. Το 

περιλαίμιο θα είναι διαφορετικού χρώματος για τα αρσενικά και τα θηλυκά 

Τιμή εφαρμογής : 15,00€ ανά ζώο. 

 

Άρθρο 4ο: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ 
Αφορά την χορήγηση και την εφαρμογή κατάλληλων φαρμάκων  πρόληψη 

εξωπαρασίτων (κρότωνες, ψύλλοι ,κουνούπια, σκνίπες) , διάρκεια δράσης φαρμάκου 

ένα μήνα 

Τιμή εφαρμογής: 8,00€ ανά ζώο 
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Άρθρο 5ο: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ 
Αφορά τη χορήγηση ανθελμιθικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση παρασιτικών ενδοπαρασίτων (νηματωδών και κεστωδών). 

Τιμή εφαρμογής : 6,00€  ανά 10 κιλά ζώου 

 

Άρθρο 6ο: ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
Αφορά τη φύλαξη και διαμονή του αδέσποτου ζώου . Ο ανάδοχος θα φροντίζει για τη 

διαμονή νοσηλεία και σίτιση των αδέσποτων ζώων. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του 

ζώου μετά από στείρωση ορίζεται σε τρεις ημέρες, προκειμένου το αδέσποτο να έχει 

συνέλθει από την επέμβαση της στειρώσεως και να έχει καλυφθεί με αντιβίωση μακράς 

διαρκείας, με υποχρέωση παράτασης της φιλοξενίας για όσο  χρόνο κρίνεται 

απαραίτητο. 

Τιμή εφαρμογής: 5,00€ την ημέρα 

 

Άρθρο 7ο: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 
 Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι 

επικίνδυνος ή πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί 

λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με 

τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να 

αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, εκδίδει σχετική 

γνωμάτευση και ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται η 

διαδικασία του ν. 4235/2014 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4829/2021. 

Τιμή εφαρμογής: 18,00€ ανά ζώο 

 

Άρθρο 8ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ. 
Αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης σκύλων και περιλαμβάνει την 

οροθεραπεία και την χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το δηλητήριο. Περιλαμβάνονται 

όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

Τιμή εφαρμογής: 15,00 € ανά ζώο   

 

Άρθρο 9ο: ΕΞΕΤΑΣΗ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  (συρραφή τραυμάτων, αφαίρεση νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, 

κ.λ.π.)  

Περιλαμβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για έκτακτα περιστατικά σοβαρού 

χαρακτήρα, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία, (συρραφή τραυμάτων, αφαίρεση 

νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.). 

Τιμή εφαρμογής: 50,00 € ανά ζώο   

 

Άρθρο 10ο: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Περιλαμβάνει τη διενέργεια ακτινογραφίας για έκτακτα περιστατικά σοβαρού 

τραυματισμού  

Τιμή εφαρμογής: 15,00 € ανά ζώο   

 

Άρθρο 11ο: ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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Περιλαμβάνει τη διενέργεια γενικής εξέτασης αίματος για έκτακτα περιστατικά μετά 

από εντολή του Δήμου 

Τιμή εφαρμογής: 11,00€ ανά ζώο   

 

Άρθρο 12ο: ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 
Περιλαμβάνει τη διενέργεια γενικής εξέτασης ούρων  για έκτακτα περιστατικά μετά από 

εντολή του Δήμου 

Τιμή εφαρμογής: 11,00€ ανά ζώο   

 

Άρθρο 13ο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΑΣ 
Περιλαμβάνει ορολογικές εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης της ερλίχιας 

Τιμή εφαρμογής: 17,00 €/ζώο  

 

Άρθρο 14ο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ 
Περιλαμβάνει ορολογικές εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης της λεϊσμάνιας 

(Leishmania spp).  

Τιμή εφαρμογής : 14,00€ ανά ζώο  

 

Άρθρο 15ο: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
Περιλαμβάνει την  εκτέλεση ενός ορθοπεδικού χειρουργείου συμπεριλαμβανομένων 

των ακτινογραφιών που θα απαιτηθούν και των ορθοπεδικών υλικών που θα 

τοποθετηθούν 

Τιμή εφαρμογής : 250,00 € ανά ζώο  

 

Άρθρο 16ο: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Περιλαμβάνει την κλινική εξέταση(επισκόπηση του ζώου, ψηλάφηση λεμφογαγγλίων, 

κοιλίας, σφυγμού, ακρόαση θώρακα , θερμομέτρηση) και την υπόδειξη ή μη 

θεραπευτικής αγωγής και τη χορήγηση παρεντερικών φαρμάκων επί τόπου.  

Τιμή εφαρμογής:  15,00€ ανά ζώο 

 
Άρθρο 17ο:ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ 
Αφορά τα εμβόλια κατά της Μόρβας, Ηπατίτιδας, Λεπτοσπείρωσης και 

γαστρεντερίτιδας 

Τιμή εφαρμογής:  15,00€ ανά ζώο 

 

Άρθρο 18ο: ΠΥΟΜΗΤΡΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΚΥΛΟΥ-ΓΑΤΑΣ 
Αφορά χειρουργική επέμβαση για πυομήτρα ή διακοπή εγκυμοσύνης. 

Τιμή εφαρμογής:  115,00€ ανά σκύλο και 65,00€ ανά γάτα 

 

Άρθρο 19ο:ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ ΓΑΤΑΣ 
Αφορά την ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή του ζώου που ασθενεί. 

Τιμή εφαρμογής:  20,00€ ανά ημέρα 

 

Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται  ΦΠΑ. 

 



 
Σελίδα 9

 

Επειδή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια των αριθμό των περιστατικών ανά 

εργασία ενημερώνουμε ότι το σύνολο της εργασιών της μελέτης δεν θα ξεπερνά το 

ποσό των 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για το έτος 2022.  Επίσης για το 

έτος 2023 δεν θα ξεπερνά το ποσό των 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

και για το έτος 2024 επίσης δεν θα ξεπερνά το ποσό των 50.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Σε περίπτωση διαφορετικού συντελεστή Φ.Π.Α το 

ποσό θα προσαρμοστεί αναλόγως. 
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Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του του Δήμου Ηράκλειας  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο: Τρόπος συνοπτικός διαγωνισμός  
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το  N. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνική περιγραφή β. Ενδεικτικός 

προυπολογισμός, γ. τιμολόγιο μελέτης δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή και για το υπόλοιπο του 

έτους 2022 της σχετικής σύμβασης ή ως την ολοκλήρωση του συμβατικού ποσού όποιο 

από τα δύο επέλθει πρώτο. 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές 

αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική 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 που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  

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). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις το Δήμου 

οποιαδήποτε ώρα και μέρα ειδικά στα επείγοντα περιστατικά, φροντίζοντας για την 

περισυλλογή των ζώων που θα του επιδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη τήρηση των διαδικασιών υιοθεσίας και την 

πραγματοποίηση της. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητα του 

σαν υπεύθυνος  κτηνίατρος, να καταθέσει την άδεια λειτουργίας του κτηνιατρείου η 

οποία απαραιτήτως θα πρέπει είναι στο όνομα του. Εάν πρόκειται για εταιρία τότε στην 

άδεια θα πρέπει να φαίνεται ο υπεύθυνος κτηνίατρος ο οποίος θα εκτελεί τις εργασίες 

που έχουν αναφερθεί. 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνα με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωση του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
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συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης και επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια 

του προγράμματος του έτους 2022-2024, δημιουργείται καρτέλα στην οποία 

περιλαμβάνεται κατά ελάχιστο: 

• Φωτογραφία 

• Περιγραφικά στοιχεία (π.χ. φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη ηλικία) 

• Η αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που 

χρησιμοποιηθήκαν για τον εμβολιασμό τους 

• Ο αριθμός ηλεκτρονικής  σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε. 

• Η ημερομηνία περισυλλογής, χρόνος νοσηλείας, χρόνος επανένταξης , χρήση 

φαρμάκων. 

Σε περίπτωση που θα προκύψει υιοθεσία μέσα στις υποχρεώσεις του είναι και η 

ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου του ΥΠΑΑΤ και η παράδοση του νέου 

πιστοποιητικού ηλεκτρονικής καταγραφής στο Δήμο 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις Δήμου 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθεμένης εργασίας. 

Άρθρο 7ο: 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 8ο:Υπογραφή σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσματος 

του συνοπτικού διαγωνισμού (και πάντως όχι πριν από πέντε ημέρες) να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 9ο:Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

Άρθρο 10ο:Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

 

Ηράκλεια 09/11/2022                                    

O Συντάξας 

 

 

Νικόλαος Καμπούρης 
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Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Αθανάσιος Σταυρακάρας 
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