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Τ  Ε Χ Ν Ι Κ Η        Ε Κ Θ Ε Σ Η 

CPV 85200000-1   

ΘΕΜΑ: «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης κτηνιατρικών υπηρεσιών για 
το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την δραστηριότητα της περισυλλογής και 
ιατρικής παρακολούθησης περίθαλψης των αδέσποτων ζώων της περιοχής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, που θα εποπτεύεται από την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων 
Ζώων (αρ.απ417/20140 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α΄).) . 

Λόγω του ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών 
υπηρεσιών, αλλά ούτε και χώρο κατάλληλο για να παρέχονται οι ανωτέρω υπηρεσίες, η εργασία 
αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και πρέπει να 
ανατεθεί σε ιδιώτη κτηνίατρο ο οποίος ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, 
διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, διαθέτει Α.Φ.Μ. και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα 
και θα αναλάβει την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την συνέχιση του προγράμματος για 
το έτος 2017, με σκοπό την μείωση και εξυγίανση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. 
Επίσης λόγω του γεγονότος ότι η χώρα μας έπαψε να είναι ελεύθερη από λύσσα από τις 
19/10/2012, όταν και εντοπίστηκε κόκκινη αλεπού με τον ιό, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
εκτεταμένοι αντιλυσσικοί εμβολιασμοί αλλά και στα περιστατικά δαγκώματος από σκύλο, θα 
πρέπει το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο να απομονώνεται και να παρακολουθείται για χρονικό 
διάστημα 15 ημερών εάν παρουσιάσει συμπτώματα λύσσας. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου  προτίθεται να προβεί εκ νέου στην ανάθεση εργασιών σε 
κτηνίατρο για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος. 
 
Πρόγραμμα Στείρωσης – εμβολιασμού και εξυγίανσης των αδέσποτων σκύλων  
 

Αφορά αδέσποτα σκυλιά και έχει ως σκοπό τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων, 
δεδομένου ότι στη χώρα μας ο μέσος όρος ζωής τους είναι 3-4 χρόνια. Η μεταφορά των ζώων 
θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4039/2012  
 
Άρθρο 9 
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και 
από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί 
σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των 
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές 
ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, 
συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων 
και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και 
των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι 
φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της 
παραγράφου.». 
 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάθεση είναι: 
 Στείρωση, εμβολιασμός, αιματολογικές εξετάσεις, αντιβίωση και σήμανση με μικροτσίπ 

και ειδικά περιλαίμια των αδέσποτων σκύλων, ως εξής: 
Το αδέσποτο σκυλί που περισυλλέγεται οδηγείται στους κτηνιάτρους με τους οποίους 
συνεργάζεται ο δήμος, στειρώνεται και σημαίνεται με μικροτσίπ και τοποθετείται ειδικό 
περιλαίμιο με ενημερωτικό ταμπελάκι (κονκάρδα). Επιπλέον, εκτός της στείρωσης το 
ζώο εξετάζεται διεξοδικά για τυχόν προβλήματα υγείας ή άλλες ιδιαιτερότητες, 
πραγματοποιείται γενική αιματολογική εξέταση, παρέχεται αντιβίωση μακράς διάρκειας, 
αμπούλα αποπαρασίτωσης και εμβολιάζεται με πενταπλό και αντιλυσσικό εμβόλιο. 
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καρτέλα για κάθε ζώο το οποίο 
υποβάλλεται στις παραπάνω περιγραφείσες εξετάσεις και ενέργειες, στην οποία καρτέλα 
θα αναγράφεται κατ΄ελάχιστο η περιγραφή του ζώου, το φύλο του, πιθανή ηλικία του και 
όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει γι’ αυτό. Επιθυμητή θα ήταν και συνοδευτική 
φωτογραφία τουπεριθαλπόμενου ζώου. Αντίγραφο της καρτέλας αυτής συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο (κτηνίατρο) θα παραδίδεται στο Γραφείο 
Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου, προκειμένου να αποτελεί παραστατικό 
συνοδευτικό του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσίας. 

 Φροντίδα τραυματισμένου ή άρρωστου αδέσποτου. Σε περίπτωση στην οποία 
διαπιστωθεί έπειτα από κτηνιατρική εξέταση ότι ένα αδέσποτο ζώο είναι τραυματισμένο 
ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και 
ενημερώνεται ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου για τον χρόνο και το κόστος της 
αποθεραπείας του ζώου. Στην περίπτωση την οποία για την αποθεραπεία του 
αδέσποτου ζώου απαιτούνται πάνω από 5 ημέρες τότε θα πρέπει να υπάρχει και η 
συναίνεση του Δήμου. Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο 
ζώο που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη 
ασθένεια ή 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 τη φροντίδα, την εποπτεία 
και τη διαδικασία υιοθεσίας του, εκδίδεται από τον κτηνίατρο σχετική γνωμάτευση και 
ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Νόμος για την 
ευθανασία (παρ. 4, 12, άρθ. 9 του Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 
το άρθ. 46, του Ν.4235/14). Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
καρτέλα για κάθε ζώο το οποίο υποβάλλεται στις παραπάνω περιγραφείσες εξετάσεις 
και ενέργειες, στην οποία καρτέλα θα αναγράφεται κατ΄ελάχιστο η περιγραφή του ζώου, 
το φύλο του, πιθανή ηλικία του και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει γι’ αυτό. Επιθυμητή 
θα ήταν και συνοδευτική φωτογραφία του περιθαλπόμενου ζώου. Αντίγραφο της 
καρτέλας αυτής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο (κτηνίατρο) θα 
παραδίδεται στο Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου, προκειμένου να 
αποτελεί παραστατικό συνοδευτικό του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσίας. 
 

Το είδος των καθοριζομένων από το νόμο υπηρεσιών καθώς και οι τιμές αυτών ελήφθησαν από 
τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.     

 



 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Επεμβάσεις 

Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΥΛΗΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 
ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ 
ΑΜΠΟΥΛΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

50 140 7000,00 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 
ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ 
ΑΜΠΟΥΛΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

8 100 800 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 120 10 1.200,00 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   2000,00 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΥΛΙΚΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ   1090,00 

                                                                        
 
 
                                                                        Σύνολο   = 12.090,00 € 
 
                                                                      ΦΠΑ 24%   =  2.901,60€ 
 
                                                            Γενικό  Σύνολο   = 14.991,60€ 
 
Ολογράφως δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα  λεπτά 
 
 

Για οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, που δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα ισχύσουν οι 
τιμές του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου  

        



 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 
μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, 
φύλαξης, φθοράς τους κλπ. Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μισθωμάτων 
μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, 
οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Δήμου για έκτακτα 
περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ζώα εντός των ορίων 
του Δήμου, λόγω καθορισμένων τιμών μετακίνησης βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων, του 
αναδόχου της υπηρεσίας περισυλλογής. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε καθημερινή βάση να μετακινείται με δικό του μεταφορικό μέσο 
και σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας 
του Δήμου να ελέγχει και να καταγράφει το ζωικό κεφάλαιο, να προγραμματίζονται σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία Επίβλεψης οι όποιες ενέργειες επιβάλλεται να γίνουν καθώς 
και ενημερώνει τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο. Υποχρεούται επίσης, σε μηνιαία βάση, να 
παραδίδει αντίγραφο του ελέγχου και της καταγραφής στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου 
να συζητούνται οι περαιτέρω ενέργειες. 

 Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γραπτώς για την 
εξέλιξη των εργασιών εβδομαδιαίως και κάθε τέλος του μήνα αναλυτικός απολογισμός που 
θα περιλαμβάνει απαραιτήτως και φωτογραφικό υλικό στην υπηρεσία. 

 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης σε περίπτωση μη τήρησης των 
συμφωνηθέντων. 

 Την ευθύνη για την απομάκρυνση επιθετικών ζώων την έχει αποκλειστικά ο Δήμος (Νόμος 
4039/20120 Άρθρο 9). 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τυχόν ατυχήματα 
ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους, από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία  που σχετίζεται με την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει 
κάθε ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή 
οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. Εάν η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος ο ανάδοχος και η συνέχιση της σύμβασης να ανατεθεί ελεύθερα σε οποιονδήποτε 
τρίτο με καταλογισμό σε βάρος του οποιασδήποτε οικονομικής διαφοράς. 



 Ο αριθμός των περιστατικών είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει τελικά, ανάλογα 
με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος, 
χωρίς να υπερβαίνει το τελικό ποσό της σύμβασης 

  Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
υπηρεσία την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, καθώς και διεύθυνση και άδεια του 
νομίμως τηρούμενου κτηνιατρείου τους, στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι περιγραφόμενες 
στο παρών τεύχος υπηρεσίες που θα παρέχει. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και 
ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος.  
 
                         
 
 
 Ωραιόκαστρο 20-03-2017 
 
       Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
     ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                           ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
            Δασολόγος 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                   
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ                                            
Πληρ: Κελεσίδης Γιώργος                                         
Τηλ.2313304010      

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Επεμβάσεις 

Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΥΛΗΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 
ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ 
ΑΜΠΟΥΛΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

50   

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 
ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ 
ΑΜΠΟΥΛΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

8   

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 120   
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   2.000,00 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΥΛΙΚΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ   1.090,00 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

         Κτηνιατρικές υπηρεσίες για το                           
             Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων  

         Ζώων στο Δήμο Ωραιοκάστρου     

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  


