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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας την επιθυμία της για έμπρακτη στήριξη του δικαιώματος των ζώων στη ζωή 

αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για τη 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες ευζωίας αναφορικά με την 
προστασία και την καλή μεταχείρισή τους. Για την υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η 

συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο αφού ο Δήμος Καλαμάτας δεν διαθέτει μόνιμο υπάλληλο με την ειδικότητα 
του κτηνιάτρου.  

Οι υποχρεώσεις του κτηνιάτρου θα αφορούν την παρακολούθηση του προγράμματος την πρωτοβάθμια 

ιατρική περίθαλψη, την τήρηση μητρώου και όλες τις κτηνιατρικές πράξεις που απαιτούνται και περιέχονται 
στην παρούσα μελέτη για την διαχείριση των αδέσποτων του Δήμου Καλαμάτας. 

Το πρόγραμμα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Καλαμάτας είναι κατ' 
εφαρμογή του Ν.4039/2012, του Ν.3170/03 και της Υπουργικής Απόφασης 280239/19-11-2003, καθώς και του 

Ν.4235/2014 που αφορά στον τρόπο σήμανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και επανένταξής τους στο 

φυσικό τους περιβάλλον για τα ζώα συντροφιάς αδέσποτα και μη και του Ν.4483/2017. 
Σκοπός του είναι η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς τα οποία χρειάζονται πρωτοβάθμια 

κτηνιατρική φροντίδα επανέλεγχο  νέο εμβολιασμό και στειρώσεις.  
Είναι πολύ σημαντικό όλα τα αδέσποτα ζώα να είναι υγιή, στειρωμένα, για τον περιορισμό του πληθυσμού 

τους, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα για λόγους βιωσιμότητας τους αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. 

 Ο Δήμος Καλαμάτας συντάσσει αυτή την οικονομική μελέτη προϋπολογισμού 44.818,56€ με το Φ.Π.Α. 
Η παροχή υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο Τ.Π. 2021 με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών», με Κ.Α. 

35.6117.02, πίστωση 74.000,00 € και χρηματοδοτείται από Δ.Π. 2021.  
-Η παρούσα δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην κεντρική μελέτη 17/2021 συνολικού προϋπολογισμού 

54.845,20 με τον Φ.Π.Α. 
Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα χρόνο ή νωρίτερα έως εξάντλησης των ποσοτήτων. 

 Το τιμολόγιο της μελέτης συντάχθηκε με τιμές από το ελεύθερο εμπόριο. 

 
    

 
                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05//2021 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
                                       

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου κτηνιάτρου, ο οποίος θα αναλάβει το 

έργο της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν.4039/2012, του Ν.4235/2014 και του 
Ν.4483/2017. Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης  οι οποίες πρέπει να 

παρέχονται στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καλαμάτας και αφορούν σκύλους και γάτες. 

 
Παραλαβή ζώου 

Ο Δήμος Καλαμάτας μέσω αναδόχου θα φροντίζει να περισυλλέγει αδέσποτα ζώα από διάφορα σημεία 
της πόλης και ειδικότερα σε σημεία όπου τα αδέσποτα ζώα δημιουργούν οχλήσεις στους κατοίκους. Τα 

αδέσποτα θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα  ή στον ανάδοχο κτηνίατρο που θα φροντίζει για 

την καταγραφή και τον πρωτοβάθμιο κτηνιατρικό έλεγχο. Ο ανάδοχος της παρούσας μελέτης θα 
παραλαμβάνει το ζώο και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη. Στην συνεχεία θα φιλοξενείται το ζώο σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα έως την 
αποθεραπεία του η διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Ο 

ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων ζώων. Στο βιβλίο θα καταγράφεται η 
κατάσταση υγείας του ζώου και θα φέρει υπογραφή κτηνιάτρου. 

 

 
Καταγραφή και σήμανση 

α) Η καταγραφή του ζώου γίνεται από τον κτηνίατρο συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την 
καρτέλα μητρώου του ζώου. Η καρτέλα μητρώου αποτελείται από διαφορετικούς πίνακες οι οποίοι 

ακολουθούν και καταγράφουν την πορεία του ζώου, τη κατάσταση υγείας του, το είδος, τη ράτσα, το 

φύλο, το χρώμα, το μέγεθος, την ηλικία, μία φωτογραφία του ζώου, την ημερομηνία περισυλλογής, την 
ημερομηνία στείρωσης, την ημερομηνία εμβολιασμού, κλπ.  

β) Η ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται τοποθετώντας κάτω από το 
δέρμα με ευθύνη του κτηνιάτρου micro chip. Το micro chip δηλώνεται στην βάση δεδομένων του 

υπουργείου και στην βάση δεδομένων του Δήμου και στη καρτέλα του ζώου. 

γ) Τα υλικά σήμανσης των αδέσποτων ζώων (ιμάντας, μεταλλική πλάκα) διατίθενται από τον 
ανάδοχο. 

 
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ενήλικων ζώων 

Τα αδέσποτα που θα περισυλλέγονται θα εξετάζονται από τον κτηνίατρο. Η εξέταση αυτή αφορά στην 
ακρόαση των θωρακικών ήχων, τη μακροσκοπική εξέταση από την εικόνα του ζώου, τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του ζώου, την εξέταση για εξωπαράσιτα και τη χορήγηση αποπαρασιτικού φαρμάκου. Στη 

πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ο κτηνίατρος μπορεί να προβεί και σε άλλες εξετάσεις κατά την κρίση του. 
 

Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση κουταβιών 
Στα κουτάβια θα γίνεται μακροσκοπική εξέταση κατά τη κρίση του κτηνιάτρου, θα χορηγείται φάρμακο 

για τα εντερικά παράσιτα και τα εξωτερικά παράσιτα εάν υπάρχουν και θα γίνεται εμβολιασμός. Είναι στη 

κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου εμβολιακού προγράμματος. 
 

2ος εμβολιασμός κουταβιών 
Στα κουτάβια που δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί και παραμένουν αδέσποτα, θα γίνεται ο 2ος εμβολιασμός. 

Είναι στη κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου εμβολιακού προγράμματος. 
 

Πρώτες βοήθειες   

Όταν υπάρχει τραυματισμένο ζώο από οποιαδήποτε αιτία ο κτηνίατρος θα προσφέρει τις πρώτες 
βοήθειες κατά την κρίση του. Στις πρώτες βοήθειες εντάσσονται το τετραπλό τεστ για ΛεΪσμάνια-

ερλίχεια-διροφυλλάρια-ανάπλασμα, καθαρισμός των πληγών, τα ράμματα, η χορήγηση αντιβιοτικού ή 
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άλλου φαρμάκου, η γενική εξέταση αίματος, η γενική εξέταση ούρων, βιοχημικές εξετάσεις, ορολογική 

εξέταση αίματος λεϊσμανίασης, ορολογικές εξετάσεις, θεραπεία ψώρας και άλλων νοσημάτων, διαχείριση 
κατάγματος με νάρθηκα, ή ό,τι άλλο χρειάζεται κατά την κρίση του κτηνιάτρου. Η παροχή πρώτων 

βοηθειών θα γίνεται σε κτηνιατρείο το οποίο λειτουργεί νόμιμα. . 

 
Θεραπεία ζωοανθρωπονόσων  

Σύμφωνα με την κλινική εικόνα του ζώου, ο κτηνίατρος θα προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο, σε 
εξετάσεις για την ύπαρξη ζωοανθρωπονόσου. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις δείξουν ότι το ζώο έχει 

νοσήσει θα λαμβάνεται μέριμνα να τοποθετείται σε ειδικά κατασκευασμένο χώρο και θα του χορηγείται η 

κατάλληλη θεραπεία από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Σε περίπτωση που ο κτηνίατρος κρίνει ότι το ζώο δεν 
μπορεί να θεραπευτεί, θα συντάσσει κτηνιατρική γνωμάτευση και θα εισηγείται στην πενταμελή 

επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλαμάτας, για 
την τύχη της υγείας του ζώου. 

 
Μετεγχειρητική κτηνιατρική παρακολούθηση 

Ο κτηνίατρος θα κάνει τακτικές επισκέψεις στον χώρο που φιλοξενούνται τα ζώα προκειμένου να ελέγχει 

τις συνθήκες ευζωίας, την κατάσταση υγείας των ζώων, την μετεγχειρητική τους ανάρρωση και 
γενικότερα να κατευθύνει το προσωπικό που φροντίζει τα ζώα συμφώνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής επιστήμης. 
 

Παρακολούθηση λυσσύποπτων αδέσποτων  

Ο κτηνίατρος θα κάνει τις απαιτούμενες επισκέψεις στο χώρο φιλοξενίας για να πιστοποιήσει εάν ένα ζώο 
είναι ύποπτο λύσσας και θα ενημερώσει το προσωπικό για το χειρισμό αυτού. 

 
Διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου  

Ο κτηνίατρος οφείλει να χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή ως προς την ίαση του ζώου. 
 

Ευθανασία 

Η ευθανασία πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην  παράγραφο 5 του 
άρθρου 7 του Ν.3170/2003, στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 ή σε άλλες κείμενες εν 

ισχύ διατάξεις. Τα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται (σκύλοι, γάτες) και διαπιστώνεται μετά από 
κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, υποβάλλονται σε 

ευθανασία μετά από απόφαση της πενταμελούς ή της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το νόμο. 

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον μετά από 
κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους, 

υποβάλλονται σε ευθανασία. Μετά την ευθανασία τα νεκρά ζώα θα μεταφέρονται για αποτέφρωση όπως 
ορίζει ο Νόμος 3170/2003. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες) που διαπιστώνεται από την 

κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα υποβάλλονται στην 

κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 
Η ευθανασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στη 

χώρα. 
Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι : 

-Ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες 
δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων. 

-Ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρού 

μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο μπορεί επιπρόσθετα να 

χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.  

 

Τήρηση Μητρώου εργασιών 

Ο κτηνίατρος θα καταγράφει για κάθε ζώο τις ιατρικές πράξεις τις οποίες εκτέλεσε, τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων, την ημερομηνία εισόδου του ζώου και την ημερομηνία εξόδου, τον αριθμό ηλεκτρονικής 

σήμανσης, θα εισηγείται στην υπηρεσία για την κατάσταση της υγείας του ζώου και θα τηρεί φάκελο με 
στοιχεία των ζώων τα οποία έχει εξετάσει. 

Όλα τα αδέσποτα ζώα θα έχουν βιβλιάριο υγείας όπου θα καταγράφονται ο αριθμός σήμανσης, η 
ηλεκτρονική σήμανση, τα χαρακτηριστικά τους (φύλο, χρώμα, ράτσα) καθώς επίσης και όλες οι 

κτηνιατρικές πράξεις που έγιναν και ημερομηνίες αυτών. Επίσης θα συντάσσεται μητρώο αδέσποτων 

ζώων που θα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά τους, τον αριθμό σήμανσης, την ηλεκτρονική σήμανση και 
όλο το ιστορικό του ζώου από την ημερομηνία περισυλλογής έως την επανένταξή του στο φυσικό του 

περιβάλλον ή την ευθανασία εάν χρειαστεί.   
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Ο ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο νοσηλείας ζώων στο οποίο θα αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης 

νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας του κάθε ζώου ξεχωριστά. Επίσης θα τηρεί βιβλίο 
φαρμάκων στο οποίο θα καταγράφεται το είδος του φαρμάκου και η χορηγούμενη ποσότητα για κάθε 

ζώο. Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία ,η οποία περιγράφεται στην μελέτη ,παρέχεται μόνο κατόπιν 

έγγραφης έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Εργασίες οι οποίες δε φέρουν την έγκριση του 
αρμόδιου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Α/ ΣΚΥΛΟΙ 
Περισυλλογή ζώων 

Η εργασία περισυλλογής γίνεται πάντα με ευθύνη του κτηνιάτρου. Όταν γίνεται περισυλλογή αδέσποτου 

ο κτηνίατρος πρέπει να δώσει οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. Σε περιπτώσεις που 
κρίνεται απαραίτητο, ο κτηνίατρος συνοδεύει το συνεργείο περισυλλογής. Ο κτηνίατρος, αφού 

ενημερωθεί από την υπηρεσία αποφασίζει για τον τρόπο που πρέπει να γίνει η περισυλλογή του ζώου.  
Για την περισυλλογή επιθετικών ζώων η παρουσία του κτηνιάτρου με το συνεργείο είναι απαραίτητη.  

 
Στείρωση – Αποπαρασίτωση - Εμβολιασμός 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το 

κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική  μέθοδο που 
επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύλοι – γάτες), αρσενικά και θηλυκά στειρώνονται ενώ, τα θηλυκά 
ζώα στειρώνονται κατά προτεραιότητα. 

    Τα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον εάν δεν έχει αποκατασταθεί  πλήρως η 

υγεία τους.  
Στείρωση θηλυκού σκύλου: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεοκτομής. 

Στείρωση αρσενικού σκύλου: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή χωρίς αφαίρεση του 
όσχεου, σύμφωνα με την κρίση του χειρούργου κατά περίπτωση, προς αποφυγή του οιδήματος 

μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα ζώα. 
Κάθε σκύλος θα υποβάλλεται σε leishmania test. Ο εμβολιασμός θα γίνεται πριν την επανένταξη ή 

την υιοθεσία του ζώου, θα είναι ετήσιος και πλήρης.   

 
Καταγραφή και σήμανση 

α) Η καταγραφή του ζώου γίνεται από τον κτηνίατρο συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την 
καρτέλα μητρώου του ζώου. Η καρτέλα μητρώου αποτελείται από διαφορετικούς πίνακες οι οποίοι 

ακολουθούν και καταγράφουν την πορεία του ζώου, τη κατάσταση υγείας του, το είδος, τη ράτσα, το 

φύλο, το χρώμα, το μέγεθος, την ηλικία, μία φωτογραφία του ζώου, την ημερομηνία περισυλλογής, την 
ημερομηνία στείρωσης, την ημερομηνία εμβολιασμού, κλπ.  

β) Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων πραγματοποιείται με ισχυρό υφασμάτινο ιμάντα πλάτους 3 
εκατ. χρώματος μπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει προσαρμοστεί 

μεταλλική πλάκα διαστάσεων 3Χ3 cm.  

Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα  στοιχεία:  
    - ο Δήμος  

    - η ένδειξη στειρωμένο, 
    - ο αριθμός καταχώρησης του στο μητρώο του αντίστοιχου Δήμου.  

γ) Η ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται τοποθετώντας κάτω από το 
δέρμα με ευθύνη του κτηνιάτρου micro chip. Το micro chip δηλώνεται στην βάση δεδομένων του 

υπουργείου και στην βάση δεδομένων του Δήμου και στη καρτέλα του ζώου. 

δ) Τα υλικά σήμανσης των αδέσποτων ζώων (ιμάντας, μεταλλική πλάκα) διατίθενται από τον 
ανάδοχο. 

 
Μετεγχειρητική κτηνιατρική παρακολούθηση 

Ο κτηνίατρος θα κάνει τακτικές επισκέψεις στον χώρο που φιλοξενούνται τα ζώα προκειμένου να ελέγχει 

τις συνθήκες ευζωίας, την κατάσταση υγείας των ζώων, την μετεγχειρητική τους ανάρρωση και 
γενικότερα να κατευθύνει το προσωπικό που φροντίζει τα ζώα συμφώνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής επιστήμης. 
 

Τήρηση Μητρώου εργασιών 
Ο κτηνίατρος θα καταγράφει για κάθε ζώο τις ιατρικές πράξεις τις οποίες εκτέλεσε, τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων, την ημερομηνία εισόδου του ζώου και την ημερομηνία εξόδου, τον αριθμό ηλεκτρονικής 

σήμανσης, θα εισηγείται στην υπηρεσία για την κατάσταση της υγείας του ζώου και θα τηρεί φάκελο με 
στοιχεία των ζώων τα οποία έχει εξετάσει. 
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Όλα τα αδέσποτα ζώα θα έχουν βιβλιάριο υγείας όπου θα καταγράφονται ο αριθμός σήμανσης, η 

ηλεκτρονική σήμανση, τα χαρακτηριστικά τους (φύλο, χρώμα, ράτσα) καθώς επίσης και όλες οι 
κτηνιατρικές πράξεις που έγιναν και ημερομηνίες αυτών. Επίσης θα συντάσσεται μητρώο αδέσποτων 

ζώων που θα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά τους, τον αριθμό σήμανσης, την ηλεκτρονική σήμανση και 

όλο το ιστορικό του ζώου από την ημερομηνία περισυλλογής έως την επανένταξή του στο φυσικό του 
περιβάλλον ή την ευθανασία εάν χρειαστεί.   

Ο ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο νοσηλείας ζώων στο οποίο θα αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης 
νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας του κάθε ζώου ξεχωριστά. Επίσης θα τηρεί βιβλίο 

φαρμάκων στο οποίο θα καταγράφεται το είδος του φαρμάκου και η χορηγούμενη ποσότητα για κάθε 

ζώο.  

Β/ΓΑΤΕΣ 

Στείρωση – Αποπαρασίτωση - Εμβολιασμός 
Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το 

κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική  μέθοδο που 
επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (γάτες), αρσενικά και θηλυκά στειρώνονται ενώ, τα θηλυκά ζώα 

στειρώνονται κατά προτεραιότητα. 
    Τα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον εάν δεν έχει αποκατασταθεί  πλήρως η 

υγεία τους.  
Στείρωση θηλυκής γάτας: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεοκτομής απορροφήσιμα 

ράμματα. 

Στείρωση αρσενικού γάτου : Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με απορροφήσιμα ράμματα  
 

  Ο Δήμος Καλαμάτας μέσω αναδόχου θα φροντίζει να περισυλλέγει αδέσποτα ζώα από διάφορα σημεία 
της πόλης και ειδικότερα σε σημεία όπου τα αδέσποτα ζώα δημιουργούν οχλήσεις στους κατοίκους. Τα 

αδέσποτα θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα  ή στον ανάδοχο κτηνίατρο που θα φροντίζει για 
την καταγραφή και τον πρωτοβάθμιο κτηνιατρικό έλεγχο. Ο ανάδοχος της παρούσας μελέτης θα 

παραλαμβάνει το ζώο και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη. Στην συνεχεία θα φιλοξενείται το ζώο σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα έως την 
αποθεραπεία του η διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Ο 

ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων ζώων. Στο βιβλίο θα καταγράφεται η 
κατάσταση υγείας του ζώου και θα φέρει υπογραφή κτηνιάτρου. 

 

Ετήσιος εμβολιασμός γατιών και αποπαρασίτωσης 
Στις γάτες θα γίνεται εμβολιασμός. Είναι στη κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου εμβολιακού 

προγράμματος. 
 

                                                                                               ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05/2021 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

   
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
 MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(2021)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του 
Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014 και το Ν. 4483/2017. 

 
2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει ημερολόγιο εργασιών για τις εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει και θα το 

επιστρέφει στην υπηρεσία συμπληρωμένο έτσι ώστε να αμείβεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει.  
 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών, απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και συνδυασμένη 

γνώση στον τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης και της συμπεριφοράς των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
(σκύλοι, γάτες). Ο ανάδοχος μπορεί να συμμετέχει δίνοντας προσφορά στο σύνολο του 

προϋπολογισμού της μελέτης (κατηγορία Α και Β). 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, 
όλες τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές 

απαιτήσεις. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών σε αιτήματα του 

Δήμου Καλαμάτας που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε και άμεσα σε επείγουσες περιπτώσεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβε όπως περιγράφονται στην 
παρούσα μελέτη.  

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, μαζί με τη 
προσφορά τους,  εν ισχύ, τα εξής: 

 
-Άδεια λειτουργίας μικρών ζώων , 

-άδεια λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου , 

-Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται:  
• Ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό και τη κτιριακή 

υποδομή.  

• ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των 
επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της 

εργασίας  
-Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή(πτυχίο). 

 

4. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με αυτά 

που ορίζει το άρθρο 105 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016. 
Η παραλαβή θα γίνει με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016. 

Κατά την εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις 

ποσότητες των υπηρεσιών που θα αναφέρονται στην σύμβαση δηλαδή στην περίπτωση που 
απορροφηθεί το σύνολό ενός αντικειμένου να μπορεί να αντληθεί ποσό από το δεύτερο αντικείμενό 

μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου, ώστε να εξυπηρετηθούν  καλύτερα οι ανάγκες της  
υπηρεσίας. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ 



 

8 

 

Ο έλεγχος θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας ή σύμφωνα με απόφαση της πενταμελούς 

επιτροπής εάν αυτό χρειαστεί.   
 

 

 
 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και αφού έχουν συμπληρωθεί τα ανάλογα βιβλία. Το ποσόν της πληρωμής θα ισούται με τη 

πιστοποιημένη δαπάνη παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος των εργασιών ή τμηματικά, μετά από την έκδοση του 
σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

  
7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Την παρούσα παροχή υπηρεσιών διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019, ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 
278, η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν.4412/2016, ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4235/2014 και το Ν. 4483/2017. 

  
 
 
 
 
 

                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05/2021 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

        ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
             MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

         ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
            MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ενήλικων ζώων 

Τα αδέσποτα που θα περισυλλέγονται θα εξετάζονται από τον κτηνίατρο. Η εξέταση αυτή αφορά στην 
ακρόαση των θωρακικών ήχων, τη μακροσκοπική εξέταση από την εικόνα του ζώου, τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του ζώου, την εξέταση για εξωπαράσιτα και τη χορήγηση αποπαρασιτικού φαρμάκου. Στη 

πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ο κτηνίατρος μπορεί να προβεί και σε άλλες εξετάσεις κατά την κρίση του.  
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα πέντε ευρώ  (15,00€). 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση κουταβιών, αποπαρασίτωση 

Στα κουτάβια θα γίνεται μακροσκοπική εξέταση κατά τη κρίση του κτηνιάτρου και θα χορηγείται 

φάρμακο για τα εντερικά παράσιτα και τα εξωτερικά παράσιτα.  
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Επτά ευρώ  (7,00€). 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Εμβολιασμός κουταβιών 

Στα κουτάβια θα γίνεται εμβολιασμός. Σε όσα δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί και παραμένουν αδέσποτα, θα 

γίνεται ο 2ος εμβολιασμός. Είναι στη κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου προγράμματος 
εμβολιασμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δώδεκα ευρώ  (12,00€). 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Ετήσιος εμβολιασμός γατιών και αποπαρασίτωσης 
Στις γάτες θα γίνεται εμβολιασμός. Είναι στη κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου  

προγράμματος εμβολιασμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα οχτώ ευρώ  (18,00€). 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  

Πρώτες βοήθειες   
Όταν υπάρχει τραυματισμένο ζώο από οποιαδήποτε αιτία ο κτηνίατρος θα προσφέρει τις πρώτες 

βοήθειες κατά την κρίση του. Στις πρώτες βοήθειες εντάσσονται τετραπλό τεστ: Λεϊσμάνια-ερλίχεια-

διροφυλλάρια-ανάπλασμα, ο καθαρισμός των πληγών, τα ράμματα, η χορήγηση αντιβιοτικού ή άλλου 
φαρμάκου, η γενική εξέταση αίματος, η γενική εξέταση ούρων, βιοχημικές εξετάσεις, ορολογική εξέταση 

αίματος λεϊσμανίασης, ορολογικές εξετάσεις, θεραπεία ψώρας και άλλων νοσημάτων, διαχείριση 
κατάγματος με νάρθηκα, ή ότι άλλο χρειάζεται κατά την κρίση του κτηνιάτρου. Η παροχή πρώτων 

βοηθειών θα γίνεται σε κτηνιατρείο το οποίο λειτουργεί νόμιμα.  
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Πενήντα  ευρώ  (50,00€). 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Παρακολούθηση λυσσύποπτων αδέσποτων  
Ο κτηνίατρος θα κάνει τις απαιτούμενες επισκέψεις στο χώρο φιλοξενίας για να πιστοποιήσει εάν ένα ζώο 

είναι ύποπτο λύσσας και θα ενημερώσει το προσωπικό για το χειρισμό αυτού. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα πέντε ευρώ  (15,00€). 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου  

Ο κτηνίατρος οφείλει να χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή ως προς την ίαση του ζώου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Τριάντα ευρώ  (30,00€). 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ευθανασία ανιάτως πάσχοντος ζώου. 
Υλοποίηση διαδικασίας ευθανασίας στις περιπτώσεις που κριθούν αναγκαίες, μετά την έγκριση της 

αρμόδιας επιτροπής του Ν.4039/2012 όπως ισχύει, για σκύλο ή γάτα. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει 

την εργασία του κτηνιάτρου καθώς και τα φάρμακα και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. Οι 
επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι : 

-Ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες 
δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων. 

-Ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρού 
μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο μπορεί επιπρόσθετα να 

χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.  
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Είκοσι πέντε ευρώ  (25,00€). 

ΑΡΘΡΟ 9ο   
Ακτινογραφία. 

Ακτινογραφία σκύλου ή γάτας εάν κριθεί απαραίτητο. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία του 

κτηνιάτρου καθώς και τα φάρμακα και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα πέντε ευρώ  (15,00€). 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Ηλεκτρονική σήμανση. 

Προμήθεια και τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Η ηλεκτρονική σήμανση των 
αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται τοποθετώντας κάτω από το δέρμα με ευθύνη του κτηνιάτρου micro 

chip. Το micro chip δηλώνεται στην βάση δεδομένων του υπουργείου και στην βάση δεδομένων του 

Δήμου και στη καρτέλα του ζώου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Επτά ευρώ  (8,00€). 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  
Εμβολιασμός (Πλήρης ετήσιος). 

Αφορά στην χορήγηση εμβολίων σε σκύλους ή γάτες. Ο εμβολιασμός θα είναι πλήρης και ετήσιος. Η 

τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία του κτηνιάτρου, την προμήθεια των εμβολίων τα εργαλεία 
που πιθανόν θα χρειαστούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δώδεκα ευρώ  (12,00€). 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  

Χορήγηση εξωπαρασιτοκτόνου σκύλων  

Χορήγηση κατάλληλων σκευασμάτων εναντίων ψύλλων και τσιμπουριών σκύλων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Οχτώ ευρώ  (8,00€). 

ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Χορήγηση χαπιών ενδοπαρασίτων. 

Χορήγηση κατάλληλου σκευάσματος (χάπια) εναντίον των ενδοπαρασίτων των σκύλων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Ένα και πενήντα ευρώ  (1,50€). 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

Γενική αίματος. 
Συλλογή και έλεγχος αίματος πριν από τη στείρωση. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα ευρώ  (10,00€). 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

Τεστ Λεϊσμάνιας 

Εξέταση λεϊσμανίασης με leishmania test. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο) :Δέκα οχτώ ευρώ (18,00€). 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Θεραπεία Ερλιχείωσης 

Θεραπευτική αγωγή με κατάλληλα φάρμακα κατά της Ερλιχείωσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο) :Ογδόντα ευρώ (80,00€) 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Θεραπεία Λεϊσμάνιας 
Θεραπευτική αγωγή με κατάλληλη θεραπεία. Ανάλογα με τα κιλά του ζώου το κόστος θεραπείας 

ανέρχεται στα : 
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Α) >10 κιλά, τιμή ανά τεμάχιο (ζώο) : ογδόντα ευρώ (80,00€) 

Β)<10-20 κιλά, τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00€) 
Γ)<20-30 κιλά, τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Υπέρηχος 
Υπέρηχος σκύλου ή γάτας εάν κριθεί απαραίτητο. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία του 

κτηνιάτρου καθώς και τα φάρμακα και τα εργαλεία που θα χρειαστούν 
Tιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Πενήντα ευρώ (50,00€) 

ΑΡΘΡΟ 19Ο  

Βιοχημικές εξετάσεις (6 δείκτες) 
Για διάγνωση ασθένειας εάν κριθεί απαραίτητο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου): σαράντα ευρώ (40,00€) 
ΑΡΘΡΟ 20Ο  

Ορολογικές εξετάσεις 
Για διάγνωση ασθένειας εάν κριθεί απαραίτητο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου): τριάντα πέντε ευρώ(35,00€) 

ΑΡΘΡΟ 21Ο  
Τοποθέτηση νάρθηκα <15 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου): τριάντα ευρώ (30,00€) 
Όπου κρίνεται απαραίτητο. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο  

Τοποθέτηση νάρθηκα >15 
Όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου) :σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) 
ΑΡΘΡΟ 23Ο  

Τροποποίηση νάρθηκα 
Όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου) :είκοσι πέντε ευρώ (25,00€)  

 

Α/ΣΚΥΛΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Παροχή οδηγιών περισυλλογής  ζώων 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώου): ένα ευρώ (1,00€) 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ενήλικων ζώων 

Τα αδέσποτα που θα περισυλλέγονται θα εξετάζονται από τον κτηνίατρο. Η εξέταση αυτή αφορά στην 
ακρόαση των θωρακικών ήχων, τη μακροσκοπική εξέταση από την εικόνα του ζώου, τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του ζώου, την εξέταση για εξωπαράσιτα και τη χορήγηση αποπαρασιτικού φαρμάκου. Στη 

πρωτοβάθμια κλινική εξέταση ο κτηνίατρος μπορεί να προβεί και σε άλλες εξετάσεις κατά την κρίση του.  
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα πέντε  ευρώ  (15,00€). 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Στείρωση σκύλων (θηλυκών και αρσενικών). 

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με απορροφήσιμα ράμματα σε θηλυκά σκυλιά και ορχεκτομή με 

απορροφήσιμα ράμματα σε αρσενικά σκυλιά. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία του 
κτηνιάτρου καθώς και τα φάρμακα και τα εργαλεία που θα χρειαστούν για την στείρωση. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Εκατό ευρώ  (100,00€). 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Μετεγχειρητική κτηνιατρική παρακολούθηση 
Ο κτηνίατρος θα κάνει τακτικές επισκέψεις στον χώρο που φιλοξενούνται τα ζώα προκειμένου να ελέγχει 

τις συνθήκες ευζωίας, την κατάσταση υγείας των ζώων, την μετεγχειρητική τους ανάρρωση και 

γενικότερα να κατευθύνει το προσωπικό που φροντίζει τα ζώα συμφώνα με τους κανόνες της 
κτηνιατρικής επιστήμης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα επτά ευρώ  (17,00€). 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  

Τεστ Λεϊσμανίασης. 

Εξέταση λεϊσμανίασης με leishmania test. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα οχτώ ευρώ  (18,00€). 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Γενική αίματος. 

Συλλογή και έλεγχος αίματος πριν από τη στείρωση. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δέκα ευρώ  (10,00€). 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Εμβολιασμός και αποπαρασίτωση 

Αφορά στην χορήγηση εμβολίων και την αποπαρασίτωση σε σκύλους ή γάτες. Ο εμβολιασμός θα είναι 

πλήρης και ετήσιος. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία του κτηνιάτρου, την προμήθεια των 
εμβολίων τα εργαλεία που πιθανόν θα χρειαστούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Δώδεκα ευρώ  (12,00€). 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  

Ηλεκτρονική σήμανση σκύλου  

Προμήθεια και τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Η ηλεκτρονική σήμανση των 
αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται τοποθετώντας κάτω από το δέρμα με ευθύνη του κτηνιάτρου micro 

chip. Το micro chip δηλώνεται στην βάση δεδομένων του υπουργείου και στην βάση δεδομένων του 
Δήμου και στη καρτέλα του ζώου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Οχτώ ευρώ  (8,00€). 
ΑΡΘΡΟ 9Ο   

Τοποθέτηση κολάρου. 

Προμήθεια και τοποθέτηση κολάρου σε σκύλο ή γάτα. Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων 
πραγματοποιείται με ισχυρό υφασμάτινο ιμάντα πλάτους 3 εκατ. χρώματος μπλε για τα αρσενικά και 

κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μεταλλική πλάκα διαστάσεων 3Χ3 cm.  
Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα  στοιχεία:  

    - ο Δήμος «Δήμος Καλαμάτας» 

    - η ένδειξη «Στειρωμένο», 
    - ο αριθμός καταχώρησης του στο μητρώο του αντίστοιχου Δήμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Επτά ευρώ  (7,00€). 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  

Φαρμακευτική Αγωγή 
Μετά την επέμβαση της στείρωσης το αδέσποτο πρέπει να παίρνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή  

(όπως αντιβίωση η άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα σύμφωνα με την κρίση του κτηνιάτρου). 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Οχτώ ευρώ(8,00€) 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Επέμβαση πυομήτρας 
Η πυομήτρα, αποτελεί μια συνήθη πάθηση των θηλυκών, μη στειρωμένων ζώων και για την θεραπεία 
της, απαιτείται άμεσα χειρουργική επέμβαση.  

Τιμή ενός τεμαχίου :εκατόν εξήντα ευρώ (160€)   

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Επέμβαση κρυψορχίας 

Η κρυψορχία αποτελεί μια πάθηση των αρσενικών, και για την θεραπεία της απαιτείται χειρουργική 
επέμβαση. 

Τιμή ενός τεμαχίου :εκατό πενήντα ευρώ (150€) 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Αφαίρεση μαστών 

Αφαίρεση μαστών σε ζώα σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 
Τιμή ενός τεμαχίου :διακόσια ευρώ (200€)     

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Επέμβαση κήλης 
Επέμβαση κήλης  σε ζώα, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο. 

Επεμβάσεις βουβωνοκήλης, περινεΪκής κήλης, διαφραγματοκήλη, κοιλιοκήλη μετατραυματική 
Τιμή ενός τεμαχίου : 

βουβωνοκήλη εκατό ευρώ (100€) 
Περινεϊκή κήλη εκατόν εξήντα ευρώ (160€) 

Διαφραγματοκήλη διακόσια ευρώ (200€) 

Κοιλιοκήλη μετατραυματική εκατόν δέκα (110€) 

Β/ ΓΑΤΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  
Στείρωση θηλυκών γατών. 

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με απορροφήσιμα ράμματα. Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την εργασία 

του κτηνιάτρου καθώς και τα φάρμακα και τα εργαλεία που θα χρειαστούν για την στείρωση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): εξήντα ευρώ  (60,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 16Ο  
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Ηλεκτρονική σήμανση γάτας. 

Προμήθεια και τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Η ηλεκτρονική σήμανση των 
αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται τοποθετώντας κάτω από το δέρμα με ευθύνη του κτηνιάτρου micro 

chip. Το micro chip δηλώνεται στην βάση δεδομένων του υπουργείου και στην βάση δεδομένων του 

Δήμου και στη καρτέλα του ζώου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): Οχτώ ευρώ  (8,00 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο  

Εμβολιασμός γατιών και αποπαρασίτωση 

Στις γάτες θα γίνεται εμβολιασμός. Είναι στη κρίση του κτηνιάτρου η χρήση του κατάλληλου 
προγράμματος εμβολιασμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ζώο): δέκα οχτώ ευρώ  (18,00 €). 
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  
Φαρμακευτική Αγωγή 

Μετά την επέμβαση της στείρωσης το αδέσποτο πρέπει να παίρνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή  

(όπως αντιβίωση η άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα σύμφωνα με την κρίση του κτηνιάτρου). 
Τιμή ενός τεμαχίου (ζώο) :Οχτώ ευρώ (8,00€)                         
 

 

 
                                                                                                   ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05/2021 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 

 

  
 

        ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

             MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Κατά την μέχρι σήμερα ,εφαρμογή του προγράμματος  διαχείρισης αδέσποτων ζώων ,η Υπηρεσία 

αντιμετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας ,των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη 

προβλέψιμος. Για τον λόγο αυτό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον 

αφορά τις ποσότητες των κτηνιατρικών εργασιών και μπορεί να υπάρξουν μεταφορές ποσοτήτων μεταξύ 

των κατηγοριών κατά περίπτωση που ανακύπτει, σύμφωνα πάντα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος  της 

σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.Το παρόν θα 

περιλαμβάνεται στην σύμβαση με τον ανάδοχο και  όπως προβλέπεται στον Ν.4412/16. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής   

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. 1
. 
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση 

ενήλικων ζώων 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 40 15,00 600,00 

2. 2
. 
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση 
κουταβιών, αποπαρασίτωση  

85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 40 7,00 280,00 

3. 3
. 

Εμβολιασμός κουταβιών 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 80 12,00 
             

960,00 

4. 4
. 
Ετήσιος εμβολιασμός γατιών 

και αποπαρασίτωσης 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 4 18,00 72,00 

5.  Πρώτες βοήθειες 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 64 50,00 3.200,00 

6.  
Παρακολούθηση 

λυσσύποπτων αδέσποτων 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 2 15,00 30,00 

7.  
Διαχείριση δηλητηριασμένου 

ζώου 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           4 30,00 120,00 

8.  
Ευθανασία ανιάτως πάσχοντος 

ζώου 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           3 25,00 75,00 

9.  Ακτινογραφία 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 12 15,00 180,00 

10.  Ηλεκτρονική σήμανση 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 64 8,00 512,00 

11.  
Εμβολιασμός (Πλήρης  

ετήσιος) 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 40 12,00 480,00 

12.  
Χορήγηση εξωπαρασιτοκτόνου 

σκύλων  
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 160 8,00 1280,00 
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13.  
Χορήγηση χαπιών 

ενδοπαρασίτων 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 560 1,50 840,00 

14.  Γενική αίματος 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 32 10,00 320,00 

15.  Τεστ Λεισμάνιας 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           32 18,00 576,00 

16.  Θεραπεία Ερλιχείωσης 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 5 80,00 400,00 

17
Α 

Θεραπεία Λεϊσμάνιας >10 κιλά 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 2 80,00 160,00 

17
Β 

Θεραπεία Λεϊσμάνιας  
10-20κιλά 

85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           2 170,00 340,00 

17
Γ 

Θεραπεία Λεϊσμάνιας  

20-30 κιλά 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           2 250,00 500,00 

18 Υπέρηχος 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           4 50,00 200,00 

19 Βιοχημικές εξετάσεις 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 8 40,00 320,00 

20 Ορολογικές εξετάσεις 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           7 35,00 245,00 

21 Τοποθέτηση Νάρθηκα <15 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 4 30,00 120,00 

22 Τοποθέτηση Νάρθηκα >15 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 6 45,00 270,00 

23 Τροποποίηση Νάρθηκα 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 10 25,00 250,00 

    Σύνολο 12.330,00€ 

    ΦΠΑ 24% 
    
2.959,20€ 

    Συνολική Δαπάνη 15.289,20€ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 ΣΚΥΛΟΙ      

      1. 
Παροχή οδηγιών 

περισυλλογής  ζώων 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 1,00 84,00 

       2. 
Πρωτοβάθμια κλινική εξέταση 

ενήλικων ζώων 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 15,00 1.260,00 

3. 
Στείρωση σκύλων (θηλυκών 

και αρσενικών) 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 100,00        8.400,00 

4. 
Μετεγχειρητική κτηνιατρική 

παρακολούθηση 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 17,00 1.428,00 

5. Τεστ Λεϊσμανίασης 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 96 18,00 1.728,00 

6. Γενική αίματος 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 96 10,00 960,00 

7. 
Εμβολιασμός και 
αποπαρασίτωσης 

85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 12,00 1.008,00 

8. Ηλεκτρονική σήμανση 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 8,00 672,00 

       9. Τοποθέτηση κολάρου 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 7,00 588,00 

     10.    Φαρμακευτική αγωγή  85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 84 8,00 672,00 

     11. Επέμβαση πυομήτρας 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 3 160,00 480,00 

     12. Επέμβαση Κρυψορχία 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           2 150,00 300,00 
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     13. Αφαίρεση μαστών 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 2 200,00 400,00 

     

14Α 
Επέμβαση βουβονοκήλης 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο)           1  100,00 100,00 

     

14Β 
Επέμβαση περινεϊκή κήλη 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 1 160,00 160,00 

     14Γ Επέμβαση διαφραγματοκήλη 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 1 200,00 200,00 

     

14Δ 

Επέμβαση κοιλιοκήλη 

μετατραυματική 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 1 110,00 110,00 

 
 

ΓΑΤΕΣ 
     

     15. 
Στείρωση γατιών (θηλυκών 

και αρσενικών) 

 

85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 56 60,00 3.360,00 

     16. Ηλεκτρονική σήμανση 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 56 8,00 448,00 

     17. 
Εμβολιασμός (Πλήρης  

ετήσιος) 
85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 56 18,00 1.008,00 

     18. Φαρμακευτική αγωγή 85200000-1 Τεμάχιο (Ζώο) 56 8,00 448,00 

    Σύνολο 23.814,00€ 

    ΦΠΑ 24% 5.715,36€ 

    Συνολική Δαπάνη 29.529,36€ 

 

 
 

 

 
                   ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05/2021 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 

 

  
 

        ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
             MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
                                                                                       

 
                                                                                       

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

    Σύνολο  

    ΦΠΑ 24%  

    Συνολική Δαπάνη  

        

 

 

 
 

                                                                                         ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ……-……-2021 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

   

   

  Σφραγίδα και υπογραφή 
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