
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Παροχή κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών στα  αδέσποτα ζώα 
συντροφιά, του ∆ηµοτικού Καταφυγίου 
και των ελευθέρων αδέσποτων, στην 
επικράτεια του ∆ήµου Εορδαία  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29605€ 

Τµήµα: Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας 

Αρ.Μελέτης: 18/2022 

  
CPV:85200000-1(Κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΆΡΘΡΟ 1
ο
  :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4830/21«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- 
Πρόγραµµα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ο ∆ήµος µας υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωµένο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3, 
το οποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστων σε δωδεκάµηνη βάση: α)την περισυλλογή, β) την παροχή 
κτηνιατρικής περίθαλψης, γ) την ηλεκτρονική σήµανση και την καταγραφή στο Ε76ΜΖΣ δ) τη στείρωση, 
ε) την εύρεση αναδόχου και τέλος στ) την υιοθεσία τους. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και 
από συνδέσµους δήµων και διαδηµοτικές συνεργασίες.  
     Ο αριθµός το αδέσποτων σκυλιών σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου υπολογίζεται, µε τις ανάλογες 
αυξοµειώσεις που συντελούνται, αυτή τη στιγµή σε 1400 σκυλιά. Ο ∆ήµος Εορδαίας διαθέτει ∆ηµοτικό 
Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Αναρράχης της Επαρχιακής  οδού της ∆υτικής Εορδαίας, 
δυναµικότητας 80 θέσεων. 
       Η παρούσα µελέτη αφορά στην εργασία παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων που επιβάλλει η κείµενη νοµοθεσία σε όλη την έκταση του ∆ήµου 
Εορδαίας .Οι συγκεκριµένες  υπηρεσίες θα προσφέρονται από ιδιώτη κτηνίατρο κατόπιν σύµβασης µε 
το ∆ήµο, η οποία κρίνεται αναγκαία αφού στον ∆ήµο Εορδαίας, δεν υπάρχει δηµοτικό 
αδειοδοτηµένο ιατρειών µικρών ζώων η κτηνιατρική κλινική µικρών ζώων, παρά µονό 
αδειδοτηµενο ∆ηµοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Σκύλων, που αφορά, την τροφή ,την προσωρινή 
κατοικία και εν γένη την ευζωία του. Η οποία µεταφράζεται στην περιποίηση και παρακολούθηση των 
ασθενών ζώων, µε  πρωτογενείς απλές κτηνιατρικές υπηρεσίες,( όπως ο καθαρισµός του ζώου, η 
αποπαρασίτωση του , η χορήγηση φαρµάκων κ.λ.π.), από τον αρµόδιο κτηνίατρο του δήµου και στην 
συνεχεία στην  επανένταξη των ζώων, στο φυσικό του περιβάλλον. 
    Η επανένταξη των ζώων, θα γίνεται µε ευθύνη του ∆ήµου  και του ορισµένου κτηνίατρου, από το 
αρµόδιο και οριζόµενο  από τον ∆ήµο Εορδαίας  συνεργείο περισυλλογής, στις κατάλληλες περιοχές 
βάσει νοµοθεσίας,(εκτός από νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας 
κυκλοφορίας και αρχαιολογικούς χώρους). 
    Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ιδιώτης κτηνίατρος  να διαθέτει νόµιµη Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου 
Μικρών Ζώων ή  Κτηνιατρική κλινική µικρών ζώων, µε έδρα την πόλη της Πτολεµαΐδας και να είναι 
διαθέσιµος οπότε του ζητηθεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.  
    Τα ζώα  θα στέλνονται  µε εντολή ή του αρµοδίου υπαλλήλου (ο ορισµένος επιστηµονικός 
υπεύθυνος-κτηνίατρος ή  ο διοικητικός υπεύθυνος) ή του εντεταλµένου σύµβουλου ή και του 





προϊσταµένου του τµήµατος και όλοι τους θα ενεργούν πάντα µε την σειρά τους, βάσει των 
αποφάσεων της πενταµελούς επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και των αρµοδίων υπηρεσιών. 
    
 

 
  ΆΡΘΡΟ 2

ο
  :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ 

 

 

1 Στείρωση θηλυκών σκυλιών Πλήρης ωοθηκο-υστεροκτοµή µε απορροφήσιµα 
ράµµατα στα θηλυκά σκυλιά. Η στείρωση 
περιλαµβάνει: προεγχειρητικό έλεγχο (κλινική 
εξέταση- γενική εξέταση αίµατος), προνάρκωση, 
γενική αναισθησία (αντιβίωση -αλλαγές επιδέσµων - 
καθαρισµό) καθώς και επανέλεγχο πριν αφεθεί 
τοζώο ελεύθερο  

2 Στείρωση αρσενικών σκυλιών Ορχεκτοµή µε απορροφήσιµα ράµµατα Η στείρωση 
περιλαµβάνει: προεγχειρητικό έλεγχο (κλινική 
εξέταση- γενική εξέταση αίµατος), προνάρκωση, 
γενική αναισθησία (αντιβίωση -αλλαγές επιδέσµων - 
καθαρισµό) καθώς και επανέλεγχο πριν αφεθεί το
 ζώο ελεύθερο. 

3 Στείρωση θηλυκών και αρσενικών  
γατιών 

Στείρωση θηλυκών γατών (Ωοθηκυστερεκτοµή) µε 
χρήση αναπνευστικής αναισθησίας, σήµανση, 
νοσηλεία µετεγχειρητικά, εµβολιασµός πλήρης και 
επανατοποθέτηση στο χώρο που ανήκει 

4 Θεραπεία τραυµατισµένων και 
ασθενών ζώων 

Ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή έχουν υποστεί 
τραυµατισµό µεταφέρονται στον κτηνίατρο για 
ιατρική εξέταση και υποβάλλονται στην κατάλληλη 
θεραπευτική αγωγή, το κόστος της οποίας  µπορεί 
να µεταβάλλεται ανάλογα µε τη βαρύτητα του 
περιστατικού φτάνοντας το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.. 

5 Ειδικός έλεγχος για ανίχνευση τίτλου 
αντισωµάτων κατά της Leishmania 

Σε περιπτώσεις που το τεστ ταχείας διάγνωσης 
εµφανίσει ένδειξη θετική για την ύπαρξη 
αντισωµάτων κατά της Leishmania και εφόσον 
συνυπάρχουν εργαστηριακά ευρήµατα και ανάλογη 
κλινική εικόνα του ζώου, δύναται να 
πραγµατοποιηθεί ειδικός έλεγχος για ανίχνευση 
τίτλου αντισωµάτων στο ζώο. 

6 Τεστ όλων των αντισωµάτων 
DIROFILARIA/ERLIHIA/ANAPLASM
A/ LEISMANIA 

Σε περιπτώσεις που δεν έχουµε σαφή εικόνα από τι 
έχει προσβληθεί ή πάσχει το ζώο γίνονται και οι 
τέσσερις ανιχνεύσεις αντισωµάτων δηλαδή κατά 
DIROFILARIA/ERLIHIA/ANAPLASMA/ LEISMANIA 

7 Τοποθέτηση µικροτσίπ εντοπισµού Ο τρόπος σήµανσης των ζώων είναι η µέθοδος της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip) που 
βασίζεται σε προδιαγραφές ISO 11784, 11785, 
όπως καθορίζεται από τον Κανονισµό 998/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Κάθε microchip φέρει ένα µοναδικό αριθµό που 
αντιστοιχεί στο ζώο που σηµαίνεται, αποτελείται έως 
και 16 στοιχεία και αντιστοιχεί στα στοιχεία που 
αναγράφονται στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης.  

8 Νεκροψία-Έκθεση Εξέταση ζώου µε τοµή, συνοδευµένη από την 





πραγµατογνωµοσύνης  έκθεση πραγµατογνωµοσύνης(πιστοποιητικό 
θανάτου), καθώς  και την  κατάλληλη συσκευασία 
των οργάνων του Ζώου, όταν χρειάζεται, µε σκοπό 
την αποστολή για περαιτέρω εξέταση.  

9 Ευθανασία Αφού γίνουν όλες οι νόµιµες διαδικασίες µε τις 
(πενταµελείς και την τριµελείς), επιτροπές και ότι 
άλλο οι νοµοί ορίζουν,  πραγµατώνεται µε 
ενδοφλέβια ένεση η ευθανασία (σε περίπτωση 
αγχωµένου και σε άσχηµη κατάσταση   ζώου γίνεται 
µια προνάρκωση πάλι µε ενέσιµη µορφή). 

10 Αγωγή για PARVO Ολοκληρωµένη θεραπεία  ανά ηµέρα ασθένειας της 
εντερικής παρβοϊωσης (parvovirus), µέχρι το ζώο να 
γίνει καλα.  

11 Οροθεραπεία Περιλαµβάνει την νοσηλεία ,την τοποθέτηση του 
καταλλήλου ορού,  σε καθηµερινή θεραπεία. 

12 Γενικές Αιµατολογικής εξετάσεις Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές 
αιµατολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου ζώου 
(γάτας ή σκύλου), συγκεκριµένα: Λευκά 
αιµοσφαίρια-WBC’s, Αιµατοκρίτης-HCT και  
Αιµοπετάλια-PLT 

13 Βιοχηµικές εξετάσεις ανά παράµετρο  Πρόκειται για τους  κλασικούς βιοχηµικούς  ελέγχους 
(πχ glu, ,BUN, Creatinine, ALP, ALT, γ-GT) και 
ανάλογα µε τις ανάγκες και την περίσταση θα 
καθαρίζεται το είδος και ο αριθµούς των 
παραµέτρων(η κάθε παράµετρο θα έχει 4 ευρώ 
κόστος) 
 Οι Βιοχηµικές εξετάσεις βοηθούν στη διάγνωση της 
αναιµίας, των παρασιτώσεων, των λοιµώξεων, της 
λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων, των 
ανισορροπιών των ηλεκτρολυτών, των ορµονών και 
των επιπέδων σακχάρου στο αίµα , κ.λ.π. 

14 Ακτινογραφίες Απλή ακτινογραφία ζώου 
15 Υπέρηχος  Υπερηχογραφική εξέταση είναι µια ασφαλής, µη 

επεµβατική, ανώδυνη εξέταση και µία προηγµένη 
τεχνική απεικόνισης. Με τη  συσκευή υπερήχων, 
εξετάζονται οι κοιλιακές, αγγειακές και µυοσκελετικές 
περιοχές, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέµβαση 
και ανιχνεύονται πολλές ασθένειες, που δεν 
διαγνώνονται µε την κλινική εξέταση. 

16 Χειρουργείο πυοµήτρας Εισπνευστική νάρκωση ,αφαίρεση µήτρας και 
ωοθηκών και στην συνέχεια την κατάλληλη 
αντιβιοθεραπεία 

17 Ορθοπεδικό χειρουργείο Αφορά δυο ειδών: α) ακρωτηριασµό εµπρόσθιων 
και οπίσθιων ακρών, β) χειρουργικές επέµβαση µε 
τοποθέτηση εξαρτηµάτων απαραίτητα για την 
οστεοσύνθεση και αποκατάσταση του κοκάλου του 
ζώου µας. Όλες περιλαµβάνουν τις απαραίτητες 
ναρκώσεις ,την εκτοµή του άκρου και την 
απολίνωση αγγείων, µε των κατάλληλων 
δερµατικών κρηµνών.. 

 
 
 

 





 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος , εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση των εργασιών , να 
καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αµοιβή Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε 
την πρόοδο των εργασιών ή µε την ολοκλήρωση αυτών και σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες 
που προβλέπονται από τους ΟΤΑ Α΄.Η αµοιβή του αντισυµβαλλόµενου υπόκειται στις κατά νόµο 
κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος κ.λ.π.). 
 

ΆΡΘΡΟ 4°:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών οπότε του ζητηθούν χωρίς χρονικούς 
περιορισµούς ,κατόπιν συνεννοήσεως ή µε τον αρµόδιο υπάλληλο (ο ορισµένος επιστηµονικός 
υπεύθυνος-κτηνίατρος,ο διοικητικός υπεύθυνος) ή τον εντεταλµένο ∆ηµοτικό σύµβουλο ή και του 
προϊσταµένου του τµήµατος. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί επίσης και η καταγραφή των ζώων 
στη & ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της & ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

  ΆΡΘΡΟ 5
ο
 :∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 
µικρότερη τιµή στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
 
 
 

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

Τσακίρης Νικόλαος 
ΜSc Γεωλόγος. 

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
Ελέγχθηκε 

Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του 
τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 
 
 

∆εληγιώργη Ευτέρπη 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός  

 

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
Θεωρήθηκε 

Η ∆ιευθύντρια της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Παροχή κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών στα  αδέσποτα ζώα 
συντροφιά, του ∆ηµοτικού Καταφυγίου 
και των ελευθέρων αδέσποτων στην 
επικράτεια του ∆ήµου Εορδαία  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29605€ 
Τµήµα: Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας 

Αρ.Μελέτης: 18/2022. 

  
CPV:85200000-1(Κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

 

                                                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 
      Ο προσδιορισµός της προς ανάθεση ποσότητας εργασιών είναι αδύνατος, επειδή 
αφορά εργασίες περίθαλψης ζώων συντροφιάς µετά από ατύχηµα ή ασθένεια, καθώς και 
στειρώσεις νέων µη καταγεγραµµένων αδέσποτων, ο αριθµός των οποίων εργασιών –
επεµβάσεων, δεν µπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Ανάλογα µε τα περιστατικά 
υπάρχουν εργασίες που πιθανά δεν θα εκτελεστούν αν δεν παραστεί ανάγκη. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ 

(σε Ευρώ/€) 
ΣΥΝΟΛΟ 

( σε Ευρώ ) 
διαθέσιµα 

Στείρωση θηλυκών σκυλιών 75  

Στείρωση αρσενικών σκύλων 45  

Στείρωση αρσενικών και θυλικών γατιών 40  

Θεραπεία τραυµατισµένων και ασθενών ζώων 40 
 

Τοποθέτηση µικροτσίπ  εντοπισµού 13  

Νεκροψία-νεκροτοµή-Έκθεση 
πραγµατογνωµοσύνης 

40  

Ευθανασία Ζώου 20  

Ορθοπεδικό χειρουργείο Ακρωτηριασµός 
πρόσθιου-οπίσθιου άκρου 

180  

Ορθοπεδικό χειρουργείο αποκατάστασης 
οστεοσυνθεσης (µε χρίση λάµιας βιδες κλπ) 

250  

Χειρουργείο Πυοµήτρας 180  

Ηµερήσια Οροθεραπεία 20  

Αγωγή για PARVO ανά ηµέρα 20  

Γενικές Αιµατολογικής εξετάσεις 15  

Βιοχηµικές εξετάσεις ανά παράµετρο 4  

Ακτινογραφίες 30  





 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

Τσακίρης Νικόλαος 
ΜSc Γεωλόγος. 

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
Ελέγχθηκε 

Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του 
τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 
 
 

∆εληγιώργη Ευτέρπη 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός  

 

Πτολεµαΐδα   29-3-2022 
Θεωρήθηκε 

Η ∆ιευθύντρια της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

Υπέρηχος 30  

Τεστ όλων των αντισωµάτων 
DIROFILARIA/ERLIHIA/ANAPLASMA/ LEISMANIA 

50  

Τεστ αντισωµάτων    LEISMANIA ή ERLIHIA 20  

   

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 23875€ 

 ΦΠΑ 24 % 5730€ 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
29605€ 




