
 

 

Τ  Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

CPV 85200000-1   

Συνολικός Προϋπολογισμός: 24.800€ 

ΚΑ: 02.70.6117.1000 

 

ΘΕΜΑ: «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης κτηνιατρικών υπηρεσιών για το 
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ του 
Δήμου Ωραιοκάστρου  διάρκειας 12 μηνών 2021-2022.» 

      Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την δραστηριότητα της ιατρικής παρακολούθησης και 
περίθαλψης των αδέσποτων ζώων της περιοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου, που θα εποπτεύεται από την 
Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 όπως 
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 Ωραιοκάστρου 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 2021-2022, 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. 

        Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από αποστολή 
πρόσκλησης. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της παρούσης. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

 

             



Η διαδικασία θα ανατεθεί σε έναν κτηνίατρο. 
 
 
 

Πρόγραμμα Στείρωσης – εμβολιασμού και εξυγίανσης των αδέσποτων ζώων – σκύλων και γατών 
 
 

Αφορά αδέσποτα ζώα 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.  
 
Το πρόγραμμα αναλυτικά συμπεριλαμβάνει τις ιατρικές ενέργειες και πράξεις όπως αυτές 
περιγράφονται παρακάτω στον ενδεικτικό πίνακα πράξεων με τις τιμές.  

      Γενικά ο ανάδοχος κτηνίατρος υποχρεούται να  στειρώσει, να εμβολιάσει, να πραγματοποιήσει 
γενικές ή κατά περίπτωση αναλυτικές βιοχημικές εξετάσεις αίματος ή και ούρων, να παρέχει ανάλογη 
θεραπεία και να προβεί σε ηλεκτρονική ταυτοποίηση/σήμανση των ζώων, τοποθετώντας το περιλαίμιο 
και την αναγνωριστική κονκάρδα.  

      Όταν όμως έχουμε τις περιπτώσεις τραυματισμένου ζώου ή ζώου που πάσχει από ιάσιμο νόσημα ή 
χρειάζεται νοσήλια, τυχόν ορθοπεδικές ή χειρουργικές επεμβάσεις, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά 
περίπτωση να υποβάλλει το ζώο σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Ο ανάδοχος ενημερώνει τον 
αρμόδιο υπάλληλο του δήμου για τo χρόνο και το κόστος της αποθεραπείας και στην περίπτωση να 
χρειάζεται για την αποθεραπεία του αδέσποτου ζώου πάνω από 5 ημέρες, τότε θα πρέπει να υπάρχει 
και η συναίνεση του Δήμου  

.  Αντίγραφο της καρτέλας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο (κτηνίατρο) θα 
παραδίδεται στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Ωραιοκάστρου (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 
4093/2012).  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 

         Η υπηρεσία περιλαμβάνει κτηνιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του 
αναδόχου, 
    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. Επίσης βαρύνεται με τις  δαπάνες 
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μισθωμάτων μηχανημάτων και οχημάτων με πληρωμή φόρων,,  
τελών, δασμών, με τις  δαπάνες αποζημιώσεων  στο προσωπικό ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά 
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητης 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 κτηνίατρος προβαίνει σε ιατρικές πράξης περίθαλψης ή θεραπείας του αδέσποτου 
ζώου σύμφωνα με την κρίση του, αλλά  βάσει της αίτησης  και της γραπτής εντολής που του 
αποστέλλεται από το αρμόδιο γραφείο του δήμου.  



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

  Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου το ζώο χρήζει άμεσης φροντίδας και δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ. 
τροχαίο ατύχημα) ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μεταβεί στο περιστατικό, 
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ζώα εντός των ορίων της 
Δήμου. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΠΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 

 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων: 
α ) Αν  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ.132 του ν 
4412/2016, που θα απαιτούσε  νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β ) αν ο ανάδοχος , κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μία από τις καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ.73 του Ν4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

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

 Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων έχει αποδειχθεί 
ότι ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός 
αποδείχθηκε μη προβλέψιμος.  

  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. 

 
 

                       Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με τις ιατρικές πράξεις:  
 
1. Μετά την είσοδο τους στο κτηνιατρείο τα ζώα θα εξετάζονται κλινικά κατά περίπτωση 
υποβάλλονται σε διάφορες εξετάσεις, εξέταση αίματος, θεραπεία κατά ψώρας  και άλλες,  όπως αυτές 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ωστόσο υποχρεωτικά γίνεται  ορολογικός έλεγχος για την 
ύπαρξη αντισωμάτων λεϊσμανίασης  (Leishmania sp.) ή ερλιχίωσης ή διροφιλαρίωσης, εκτός αν 
κριθεί αλλιώς από τον κτηνίατρο. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό και η πορεία της νόσου κριθεί 
αναστρέψιμη τα ζώα υπόκεινται σε θεραπεία, βάση της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο νόσημα.  
2.  Εφόσον τα θηλυκά ζώα είναι υγιή, θα υπόκεινται σε στείρωση με χειρουργική επέμβαση 
ωοθυκυστερεκτομής .Ορισμένα από τα αρσενικά, εάν κριθεί απαραίτητο και μετά από συνεννόηση με 
την αρμόδια υπηρεσία, θα υποβάλλονται σε επέμβαση ορχεκτομής.  
3. Τα αδέσποτα σκυλιά θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά της λύσσας και κατά περίπτωση (ηλικία 
και κατάσταση) εναντία στη λεπτοσπείρωση, στη Νόσο του Carre, στην παρβοίωση και στη λοιμώδη 
ηπατίτιδα. Οι αδέσποτες γάτες θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά της λύσσας και κατά περίπτωση 
ενάντια στην πανλευκοπενία, στη ρινοτραχειιτιδά, σε καλυκοιούς και χλαμύδια.  
4. Τα ζώα θα λαμβάνουν θεραπεία αποπαρασίτωσης (ενδο- και εξω)   
5. Όλα τα αδέσποτα ζώα θα σημαίνονται ηλεκτρονικά ως αδέσποτα και θα καταγράφονται στη 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια 
θα τοποθετείται περιλαίμιο και κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολιασμού.  
6. Ο κτηνίατρος θα αναλαμβάνει και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, θεραπεία δηλητηριασμένων 
ζώων, θεραπεία στο ιατρείο με ενυδάτωση, αντιμετώπιση ορθοπεδικών τραυμάτων κ.α, όπως αυτά 



αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία περιγράφεται στη 
μελέτη, παρέχεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εργασίες 
οι οποίες δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το 
ανάδοχο.  
7. Εάν τα ζώα κριθούν επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, 
χωρίς να απειληθούν, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα ή πάσχουν ή είναι φορείς σοβαρού 
νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα ή και πάσχουν από νοσήματα 
που δεν θεραπεύονται και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την 
φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, μπορεί να υποβληθούν σε ευθανασία. Για 
την επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει η πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται βάση του Ν. 
4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014.  
8.Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κλινικά τα αδέσποτα ζώα που έχουν δαγκώσει αναφορικά με 
τη λύσσα και να συμπληρώσει τη βεβαίωση παρακολούθησης ζώου, σε περίπτωση που του 
ζητηθεί αυτό από την αρμόδια υπηρεσία.  
9.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει σε ατομική 
καρτέλα ζώου στην οποία καρτέλα θα αναγράφεται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του ζώου, το 
φύλο του, η πιθανή ηλικία του, καθώς και όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει γι’ αυτό. Επίσης η 
καρτέλα να συνοδεύεται από τη φωτογραφία του ζώου. Επίσης θα καταγράφονται ο αριθμός 
σήμανσης του, το αποτέλεσμα της εξέτασης για λεϊσμανίαση, η ημερομηνία και το είδος των 
εμβολιασμών, η ημερομηνία στείρωσης, ο προορισμός του, η ημερομηνία και ο τόπος επανένταξης 
του ή η ημερομηνία ευθανασίας/θανάτου αυτού, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση 
υιοθεσίας καθώς άλλες εξετάσεις (με τα αποτελέσματα τους) ή επεμβάσεις που έγιναν και τα 
φάρμακα που χορηγήθηκαν (σκεύασμα ή δραστική ουσία και ποσότητα). Ακόμη ο ανάδοχος οφείλει 
να επικολλάει στην καρτέλα τα κουπόνια από τα εμβόλια που χορήγησε καθώς και το αυτοκόλλητο 
από το m1crochip της σήμανσης. Η κάθε καρτέλα θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό 
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης του ζώου στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και 
Καταγραφής ζώων συντροφιάς με ιδιοκτήτη το Δήμο Ωραικάστρου. Υπογεγραμμένες και 
συμπληρωμένες καρτέλες ζώων, όπως αναφέρεται θα παραδίδονται στο Γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής του δήμου Ωραιοκάστρου. 
10. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή 
για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας του. Εργασίες οι οποίες δεν έχουν την 
έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το ανάδοχο.  
11.Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο του Δήμου) 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και 
Σαββατοκύριακα και αργίες.  
12. Η μεταφορά του αδέσποτου ζώου προς και από το κτηνιατρείο θα γίνεται από τον ανάδοχο που 
είναι συμβεβλημένος με τον Δήμο Ωραιοκάστρου για την εργασία περισυλλογής των αδέσποτων 
ζώων.  Σε έκτακτες περιπτώσεις θα υπάρχει μετακίνηση ζώου στον κτηνίατρο από δημότες, μετά από 
έγκριση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Ωραιοκάστρου (αρμόδια υπηρεσία).  
13. Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να τα 
αποκαταστήσει εντός τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.  
14. Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση. Ο ανάδοχος θα 
κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες εξετάσεις και επεμβάσεις, με την τιμή της 
προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. Για τον λόγο αυτό στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό που παρέχεται σε παρακάτω πίνακα έχει προβλεφθεί και ένα ποσό των1000€ για 
έκτακτες και μη αναγραφόμενες περιπτώσεις και κτηνιατρικές επεμβάσεις, πράξεις κ.λ.π. 



15. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και 
την ασφάλεια του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και για την 
πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που 
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα 
που χειρίζεται, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις 
αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.  
16. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα) και 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση όλων των περιγραφόμενων εργασιών της παρούσας 
μελέτης. Επίσης πρέπει να διαθέτει για τα περιστατικά του Δήμου τουλάχιστον δύο κλωβούς 
ανάρρωσης - νοσηλείας σε εσωτερικό χώρο του ιατρείου ή της κλινικής. 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ    

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι κτηνιατρικές πράξεις που εκτελούνται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα είναι ποικίλες και ο ακριβής αριθμός τους μη προβλέψιμος, όπως αποδείχθηκε από την 

έως ΄σήμερα εμπειρία. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

1. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ( 
ΠΛΗΡΗΣ ΩΟΘΗΚΟ-

ΥΣΤΕΡΟΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΡΡΑΜΑΤΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΜΑ 

 55  

2. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ( 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ) 

 35  

3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΑΤΟΥ  30  

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ  35  

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΧΙΛΊΩΣΗΣ  22  

5. 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΟΡΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ   (ΑΝΆΡΩΣΗ 
ΑΠΌ ΣΤΕΊΡΩΣΗ π.χ.) 

ημέρα     35  

6. 
          ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΗ  με χάπια και 
τοποθέτηση αντιπαρασιτικού κολάρου ή 
αμπούλας 

 10  

7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ   10  



8. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ –
παράμετρος 

 5  

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  12  

11. ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ και μεταλλική κονκάρδα  8  

12. ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   50  

13. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ 
ΖΩΟΥ  30  

14. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΑΣ- ΝΟΣΗΜΑ  100  

15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ  15  

16. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ  150  

17. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ –ΠΛΗΡΗΣ  12  

19. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ  15  

20. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ + 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ /ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 50  

21. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΓΙΑ 
ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 15  

22. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ    1.000,00 € 

23 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΟΥ  32  

24. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ  90  

25 ΥΠΕΡΗΧΟΣ  35  

 
( Ολογράφως: είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 
 
Σύνολο   20.000 € + 4.800€ (ΦΠΑ24% ) =Γενικό  Σύνολο  = 24.800€  
 
   Στις τιμές των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την 
πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, «τσιπάκια», περιλαίμια, εμβόλια κ.α.) Για την σύνταξη 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψη την έρευνα της υπηρεσίας για τις τρέχουσες τιμές 
στην αγορά, και οι υποβληθείσες παρόμοιες οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου 
Ωραιοκάστρου των παλαιότερων ετών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την πρόσκληση, με 
κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης 
τιμής.  



 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού ,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
     Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αναλυτικά: 
 
2021 – 10.000 € + 2.400€ (ΦΠΑ24% ) = Σύνολο  12.400€ 
2022 – 10.000 € + 2.400€ (ΦΠΑ24% ) = Σύνολο  12.400€ 
Επειδή δεν μπορεί να προγραμματιστεί με ακρίβεια το ποσό ανά μήνα ή άλλο χρονικό διάστημα 
λόγω αντικειμένου της σύμβασης, σε περίπτωση μη εξοφλημένου ποσού  προϋπολογισμένου για το  
2021, το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί στο 2022 μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και 
πραγματικής ανάγκης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση όπου κατά την διάρκεια της σύμβασης 
λειτουργήσει πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων από τον «Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», το οποίο θα καλύπτει την ΔΕ 
Ωραιοκάστρου, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 
ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
                                                            ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
      Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ύστερα από την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
μαζί με το οποίο θα παραδίδονται απαραιτήτως τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι 
πραγματοποιήθηκαν οι υπηρεσίες οι οποίες τιμολογούνται. Γίνεται σαφές ότι είναι απαραίτητη 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ.4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από την 
υπηρεσία η οποία διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. Το έργο θα ολοκληρωθεί μετά την παραλαβή 
της ολοκληρωμένης υπηρεσίας από την υπηρεσία, ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος. 
 
 
                         
Ωραιόκαστρο  26/05/2021 
 
 
 
Η Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Τ.Ο.Α.   Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής  
             Και ΔΕ Καλλιθέας  
 
 
       Ν  .Παπουτσάκη          Α.    Λαζαρίδης  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Προϋπολογισμός : 24.800,00 € 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή προσφοράς 
μονάδας 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

1. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ( ΠΛΗΡΗΣ ΩΟΘΗΚΟ-

ΥΣΤΕΡΟΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΡΡΑΜΑΤΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΜΑ 

  

2. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ( ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΧΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΜΑ 
ΡΑΜΜΑΤΑ) 

  

3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΑΤΟΥ   

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ   

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΧΙΛΊΩΣΗΣ   

5. 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΟΡΟ 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ   
(ΑΝΆΡΩΣΗ ΑΠΌ ΣΤΕΊΡΩΣΗ π.χ.) 

ΗΜΈΡΑ   

    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

         Κτηνιατρικές υπηρεσίες για το                       
             Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων  

         Ζώων στο Δήμο Ωραιοκάστρου  
         για την Δημοτική Ενότητα     
         Ωραιοκάστρου διαρκείας ενός         
        χρόνου  στο 2021-2022 
 



6. 
          ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΗ  με χάπια 
και τοποθέτηση αντιπαρασιτικού 
κολάρου ή αμπούλας 

  

7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ    

8. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ –
παράμετρος 

  

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ   

11. ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ και μεταλλική 
κονκάρδα   

12. ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ    

13. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ   

14. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΑΣ- ΝΟΣΗΜΑ   

15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ   

16. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ   

17. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ –ΠΛΗΡΗΣ   

19. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ   

20. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ + 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ /ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

  

21. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΓΙΑ 
ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

  

22. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ    

23 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΟΥ   

24. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ   

25 ΥΠΕΡΗΧΟΣ   

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   


