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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1ο . Στείρωση αδέσποτου θηλυκού/αρσενικού σκύλου
Τα ζώα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση, γενική εξέταση αίματος ορολογική
εξέταση για λεϊσμάνια (LeishSnapTest ) για τη διαπίστωση της κατάστασης της
υγείας τους.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ζώο είναι ύποπτο για μετάδοση νοσημάτων, που
πιθανώς δεν θα επιτρέπει την άμεση χειρουργική επέμβασή του, ενημερώνεται
άμεσα η Υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει η ενδεικνυόμενη θεραπεία πριν
υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση της στείρωσης.
Εφόσον είναι υγιή, τα θηλυκά, υποβάλλονται σε ωοθηκυστερεκτομή (στείρωση)
ενώ τα αρσενικά σε ορχεκτομή.
Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, σε κάθε περίπτωση, η χειρουργική
μέθοδος και ο τρόπος αναισθησίας επιλέγονται με ευθύνη του κτηνιάτρου.
Η ραφή θα γίνεται με μέθοδο επιστημονικά διεθνώς αποδεκτή και με τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για το ζώο το οποίο
επιστρέφει στο περιβάλλον του και πιθανώς να μην μπορεί να συλληφθεί εκ
νέου.
Μετά τη χειρουργική στείρωσή τους, ο κτηνίατρος αναλαμβάνει την
μετεγχειρητική τους φροντίδα για τουλάχιστον 7 ημέρες και έως ότου κατά την
κρίση του αποκτήσουν την ικανότητα να επανενταχτούν.
Πριν την επανένταξή τους( προηγείται κλινικός έλεγχος), θα σημαίνονται
ηλεκτρονικά, θα αποπαρασιτώνονται εσωτερικά/εξωτερικά και επειδή δεν είναι
δυνατό πάντα να εντοπιστούν και να περισυλλεχθούν σε άλλη χρονική στιγμή
θα εμβολιάζονται.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφει
για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική
επιβάρυνση του Δήμου.
Η πράξη της στείρωση περιλαμβάνει:
 Προεγχειρητικό Έλεγχο (Κλινική εξέταση - καταγραφή, Γενική Εξέταση
Αίματος, εξέταση για λεϊσμάνια και ερλιχίωση)
 Προνάρκωση
 Γενική αναισθησία
 Χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής /ορχεκτομής)
 Αντιβιοτική αγωγή – αλλαγές επιδέσμων – καθαρισμό
 Παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές και φιλοξενία με σίτιση μέχρι να
αναρρώσουν
 Εσωτερική – Εξωτερική αποπαρασίτωση
 Βασικό εμβολιασμό (πολλαπλό και αντιλυσσικό)
 Ηλεκτρονική σήμανση , ειδική σήμανση με περιλαίμιο - μεταλλική
κονκάρδα και καταγραφή

 Όλα τα υλικά (αναλώσιμα και φάρμακα) που θα απαιτηθούν
Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.
1Α. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ:
Τιμή εφαρμογής: 230,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
1Β. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ:
Τιμή εφαρμογής: 160,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 2ο Στείρωση αδέσποτης θηλυκής/αρσενικής γάτας
Τα ζώα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση, γενική εξέταση αίματος για τη
διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ζώο είναι ύποπτο για μετάδοση νοσημάτων, που
πιθανώς δεν θα επιτρέπει την άμεση χειρουργική επέμβασή του, ενημερώνεται
άμεσα η Υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει η ενδεικνυόμενη θεραπεία πριν
υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση της στείρωσης.
Εφόσον είναι υγιή, τα θηλυκά, υποβάλλονται σε ωοθηκυστερεκτομή (στείρωση)
ενώ τα αρσενικά σε ορχεκτομή.
Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, σε κάθε περίπτωση, η χειρουργική
μέθοδος και ο τρόπος αναισθησίας επιλέγονται με ευθύνη του κτηνιάτρου.
Η ραφή θα γίνεται με μέθοδο επιστημονικά διεθνώς αποδεκτή και με τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για το ζώο το οποίο
επιστρέφει στο περιβάλλον του και πιθανώς να μην μπορεί να συλληφθεί εκ
νέου.
Μετά την επέμβαση της στείρωσης και τον χρόνο που το ζώο βρίσκεται
κάτω από συνθήκες γενικής αναισθησίας -έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το
ανώδυνο της διαδικασίας- θα γίνεται σήμανση αυτού ως στειρωμένου ζώου
και η ηλεκτρονική σήμανσή του με την τοποθέτηση, στην αριστερή
εξωτερική πλευρά του τραχήλου του, ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνης
με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B.
Μετά τη χειρουργική στείρωσή τους, ο κτηνίατρος αναλαμβάνει την
μετεγχειρητική τους φροντίδα για τουλάχιστον 6 ημέρες και έως ότου κατά την
κρίση του αποκτήσουν την ικανότητα να επανενταχτούν.
Πριν την επανένταξή τους (προηγείται κλινικός έλεγχος), θα αποπαρασιτώνονται
εσωτερικά/εξωτερικά και επειδή δεν είναι δυνατό πάντα να εντοπιστούν και να
περισυλλεχθούν σε άλλη χρονική στιγμή θα εμβολιάζονται.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστρέφει
για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική
επιβάρυνση του Δήμου.
Η πράξη της στείρωση περιλαμβάνει:
 Προεγχειρητικό Έλεγχο (Κλινική εξέταση - καταγραφή, Γενική Εξέταση
Αίματος)
 Προνάρκωση
 Γενική αναισθησία
 Χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής /ορχεκτομής)
 Αντιβιοτική αγωγή – αλλαγές επιδέσμων – καθαρισμό
 Παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές και φιλοξενία με σίτιση μέχρι να
αναρρώσουν
 Εσωτερική – Εξωτερική αποπαρασίτωση
 Βασικό εμβολιασμό (πολλαπλό και αντιλυσσικό)

 Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή
 Όλα τα υλικά (αναλώσιμα και φάρμακα) που θα απαιτηθούν
Tο κόστος της εργασίας περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.
2Α. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ:
Τιμή εφαρμογής: 100,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ
2Β. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ:
Τιμή εφαρμογής: 85,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 3ο Κλινική εξέταση - καταγραφή
Για κάθε αδέσποτο ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα), πραγματοποιείται η
ενδεδειγμένη εξέταση για τη διαπίστωση της κλινικής του εικόνας.
Καταγράφονται τα στοιχεία και συντάσσεται ή ενημερώνεται η ατομική καρτέλα
αδέσποτου ζώου συντροφιάς, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ.1711/150664/28-11-2014 (ΦΕΚ 3249
Β’/2014) κοινής υπουργικής απόφασης.
Περιλαμβάνεται ακόμα η καταγραφή των στοιχείων κάθε ζώου σε ψηφιακή
βάση δεδομένων, η έκδοση ή ενημέρωση του ατομικού βιβλιαρίου
(πιστοποιητικό υγείας και εμβολιασμών για γάτες και σκύλους). Η καρτέλα του
αδέσποτου ζώου, το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης, η ψηφιακή βάση
της καταγραφής και το βιβλιάριο διατηρούνται από τον ανάδοχο και
παραδίδονται στην υπηρεσία σε τακτική βάση στα πλαίσια του ελέγχου και
απολογισμού των εργασιών πριν την έκδοση τιμολογίου πληρωμής.
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα
συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή
είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας καταγράφεται στη καρτέλα και
ενημερώνεται η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου ώστε να εισαχθεί το θέμα στη
πενταμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4γ και 12 του άρθρου 9 του
Ν.4039/2012.
Τιμή εφαρμογής: 10,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 4ο Γενική αιματολογική εξέταση
Λήψη αίματος και αιματολογική εξέταση
Τιμή εφαρμογής: 10,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 5ο Αποπαρασίτωση σκύλου για ενδοπαράσιτα
Στην εσωτερική αποπαρασίτωση περιλαμβάνεται η χρήση ειδικών εγκεκριμένων
κτηνιατρικών σκευασμάτων - φαρμάκων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής κατά την
κρίση του κτηνιάτρου, ανεξαρτήτου βάρους και μεγέθους του ζώου για την
εσωτερική αποπαρασίτωση αυτού από ενδοπαράσιτα. Η πράξη περιλαμβάνει
και την κτηνιατρική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής: 11,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 6ο Αποπαρασίτωση σκύλου για εξωπαράσιτα με αμπούλα
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση περιλαμβάνεται η χρήση εγκεκριμένων
σκευασμάτων – φαρμάκων κατά την κρίση του κτηνιάτρου, ανεξαρτήτου βάρους
και μεγέθους του ζώου για την εξωτερική αποπαρασίτωσή τους από
εξωπαράσιτα (τσιμπούρια, ψύλλους). Η πράξη περιλαμβάνει και
την
κτηνιατρική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής: 11,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 7ο Εμβολιασμός σκύλου (με πολλαπλό εμβόλιο)
Εμβολιασμός σκύλων, ανεξαρτήτου βάρους και μεγέθους, με πολλαπλό
εμβόλιο.
Ο εμβολιασμός θα καλύπτει την Νόσο Corre , την Λοιμώδη Ηπατίτιδα, των
Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), την ιογενή
Παρβοεντερίτιδα, την Πνευμονία και οποιαδήποτε άλλη ασθένεια κρίνει ο
κτηνίατρος.
Για τα ζώα που εμβολιάζονται και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση,
καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται ο εμβολιασμός στην
καρτέλα του ζώου.
Στο συνολικό κόστος του εμβολιασμού περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του
ζώου, τα εμβόλια, όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα τυχόν
απαιτηθούν, για τον πλήρη εμβολιασμό του ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 20,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 8ο Εμβολιασμός αντιλυσσικός
Εμβολιασμός αδέσποτων ζώων (σκύλος/γάτα) ανεξαρτήτου βάρους και
μεγέθους με εμβόλιο κατά της Λύσσας.
Για τα ζώα που εμβολιάζονται και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση,
καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται ο εμβολιασμός στην
καρτέλα του ζώου.
Στο συνολικό κόστος του εμβολιασμού περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του
ζώου, τα εμβόλια, όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα τυχόν
απαιτηθούν, για τον πλήρη εμβολιασμό του ζώου.
8Α. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ:
Τιμή εφαρμογής: 12,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
8Β. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΑΤΑΣ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ:
Τιμή εφαρμογής: 12,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 9ο Ορολογική εξέταση για λεϊσμάνια και ερλιχίωση
Ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της
λεϊσμανίασης και ερλιχίωσης
κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής
σκύλων και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη (άρθρο 17 παρ.2 του
Ν.4235/14). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά για την
εξέταση καθώς και η αμοιβή του κτηνιάτρου.
Τιμή εφαρμογής: 20,00€/αδέσποτο ζώο

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 10ο Ηλεκτρονική σήμανση σκύλου , ειδική σήμανση με
περιλαίμιο - μεταλλική κονκάρδα και καταγραφή
Για κάθε περισυλλεγμένο αδέσποτο ζώο συντροφιάς και εφόσον διαπιστωθεί ότι
δεν φέρει ψηφιακό αριθμό ταυτοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονική
σήμανση με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του
ζώου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής σύμφωνη με το πρότυπο ISO
11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B η οποία να μπορεί να αναγνωστεί από
συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παράγραφο 4 του άρθρου 4 τουΝ.4039/2012.
Η πράξη περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονική σήμανση
 Καταγραφή των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Δ/νσης
Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Έκδοση βιβλιαρίου υγείας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται
στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης
και η ημερομηνία διενέργειας αυτής, ο εμβολιασμός του και κάθε
κτηνιατρική πράξη ή τυχόν θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για
κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου
το αντίστοιχο αυτοκόλλητο. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί επίσης η
τήρηση των παραπάνω στοιχείων σε ατομική καρτέλα που θα
περιλαμβάνει και φωτογραφία του ζώου. Τα βιβλιάρια και οι ατομικές
καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να παραδίδονται
από τον Ανάδοχο στο Δήμο.
Ο Ανάδοχος σε περιπτώσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχει
εμβολιάσει ή/και στειρώσει ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση
βιβλιαρίου στον νέο ιδιοκτήτη και να προβεί στην καταγραφή της
αλλαγής ιδιοκτησίας στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
 Τοποθέτηση ειδικού περιλαίμιου με διαφορετικό χρώμα για τα αρσενικά
και τα θηλυκά (κατά προτίμηση κόκκινο για τα θηλυκά και μπλε για τα
αρσενικά), στο οποίο αναγράφεται ανεξίτηλα ο κωδικός του ζώου, η
επωνυμία του Δήμου Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτά τεχνικό, θα
τοποθετείται στο περιλαίμιο, ειδική ετικέτα, στην οποία θα αναγράφονται
υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο
συνολικό κόστος της τοποθέτησης και βαρύνει τον ανάδοχο.
Τιμή εφαρμογής: 20,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 11ο Διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου
Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου.
Το δηλητηριασμένο ζώο περισυλλέγεται με ευθύνη του κτηνιάτρου, οδηγείται
στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο όπου τυγχάνει την
απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση της υγείας του.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο
κτηνίατρο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις,
όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα και η

φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την επανένταξή
του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 50,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 12ο Ευθανασία
Ζώα τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη
ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους
κανόνες ευζωίας τους υποβάλλονται σε ευθανασία.
Ο τρόπος ευθανασίας επιλέγεται με ευθύνη του κτηνιάτρου.
Τιμή εφαρμογής: 30,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 13ο Ηρέμηση ζώου
Προμήθεια και χορήγηση ηρεμιστικών φαρμακευτικών σκευασμάτων
ανεξαρτήτου βάρους και μεγέθους κατά την κρίση του κτηνιάτρου.
Τιμή εφαρμογής: 11,00/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 14ο Χειρουργική
αντιμετώπιση
σοβαρών
εκτάκτων
περιστατικών σκύλων
Ζώα συντροφιάς σοβαρά τραυματισμένα στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται
σοβαρά έκτακτα περιστατικά όπως κατάγματα, ορθοπεδικά χειρουργεία,
επεμβάσεις κοιλιάς κ.λ.π.. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται με ευθύνη του
κτηνιάτρου, οδηγούνται στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο
όπου τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση
της υγείας τους.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο
κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του βάρους του
ζώου, η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες, όλα
τα απαραίτητα υλικά, νάρθηκες, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα
και η φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την
επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 200,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 15ο Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων
σκύλων (Διαχείριση ανοικτού τραύματος κ.λ.π)
Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα (που δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση) ή
αυτά που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα (δεν περιλαμβάνεται λεισμανίανση,
ερλιχίωση, σαρκοκοπτική ψώρα, αφροδίσιο μεταδοτικό λεμφοσάρκωμα)
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Τα ζώα αυτά
περισυλλέγονται με ευθύνη του κτηνιάτρου, οδηγούνται στο ιδιωτικό του
κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο όπου τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα
και φιλοξενία για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο
κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του βάρους του
ζώου, η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες,
όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα και η
φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την επανένταξή
του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 200,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 16ο Ορθοπεδικό περιστατικό χωρίς χειρουργείο
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά χωρίς χειρουργείο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του βάρους του
ζώου, η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες,
όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα και η
φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την επανένταξή
του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 60,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 17ο Παρακολούθηση λυσσίποπτων αδεσπότων σκύλων
(με
φιλοξενία 14 ημερών)
Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από
εκπαιδευμένο προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για
14ημέρες απαραίτητα και εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσιποπτα. Σε
περίπτωση θανάτου ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσίποπτο ζώο, ο εγκέφαλος του
ζώου αποστέλλεται στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας. Η
αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’
αριθ.Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/231-2015(ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η φροντίδα, η φιλοξενία και η σίτιση του
λυσσίποπτου ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 90,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 18ο Φαρμακοθεραπεία σκύλων για λεισμανιανση - για ζώα
βάρους μέχρι 10 κιλά (για 30 ημέρες)
Χορήγηση σιροπιού για ζώα βάρους μέχρι και 10 κιλά επί καθημερινής βάσεως
για 30 ημέρες
Περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση του σκύλου τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις
που απαιτηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας, η φαρμακευτική αγωγή.
Τιμή εφαρμογής: 120,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 19ο Φαρμακοθεραπεία σκύλων για λεισμανιανση - για ζώα
βάρους πάνω από 10 κιλά (για 30 ημέρες)
Eνέσιμη φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρους άνω των 10 κιλών επί
καθημερινής βάσεως για 30 ημέρες.

Περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση του σκύλου τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις
που απαιτηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας, η φαρμακευτική αγωγή.
Τιμή εφαρμογής: 185,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 20ο Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας με φιλοξενία 28 ημερών
Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους του ζώου,
με παρακολούθηση 28ημερών στον χώρο του Αναδόχου.
Περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση του σκύλου, η φαρμακευτική αγωγή, τυχόν
εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας, η
φροντίδα, η σίτιση του ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 100,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 21ο Θεραπεία ερλιχίωσης με φιλοξενία 28 ημερών
Θεραπεία ερλιχίωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους του ζώου, με
παρακολούθηση 28ημερών στον χώρο του Αναδόχου. Περιλαμβάνεται η
κλινική εξέταση του σκύλου, η φαρμακευτική αγωγή, τυχόν εργαστηριακές
εξετάσεις που απαιτηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας, η φροντίδα, η
σίτιση του ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 140,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 22ο Θεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος και
φιλοξενία 28 ημερών
Θεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος, ανεξαρτήτως μεγέθους
και βάρους του ζώου, παρακολούθηση 28ημερών στον χώρο του Αναδόχου.
Περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση του σκύλου, η φαρμακευτική αγωγή, τυχόν
εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας, η
φροντίδα, η σίτιση του ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 140,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 23ο Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για ιάσιμο νόσημα
Περιλαμβάνει το κόστος της κλινικής εξέτασης του ζώου και την χορήγηση
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής ανεξαρτήτως βάρους και μεγέθους, χωρίς
νοσηλεία και φιλοξενία.
Τιμή εφαρμογής: 20,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 24ο Νεκροψία
Περιλαμβάνει η διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής η οποία θα συνοδεύεται
από γνωμάτευση.
Τιμή εφαρμογής: 100,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 25ο Εμβολιασμός
γάτας
καλυκοϊώσεως και ρινοτραχειϊτιδας

κατά

της

πανλευκοπενίας,

Εμβολιασμός γάτας με εμβόλιο κατά της πανλευκοπενίας, της καλυκοϊώσεως,
της ρινοτραχειϊτιδας, με κλινική εξέταση.
Για τα ζώα που εμβολιάζονται και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση,
καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται ο εμβολιασμός στην
καρτέλα του ζώου.
Στο συνολικό κόστος του εμβολιασμού περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του
ζώου, τα εμβόλια, όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα τυχόν
απαιτηθούν, για τον πλήρη εμβολιασμό του ζώου.
Τιμή εφαρμογής: 15,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 26ο Αποπαρασίτωση γάτας για ενδοπαράσιτα
Στην εσωτερική αποπαρασίτωση περιλαμβάνεται η χρήση ειδικών εγκεκριμένων
κτηνιατρικών σκευασμάτων - φαρμάκων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής κατά την
κρίση του κτηνιάτρου, ανεξαρτήτου βάρους και μεγέθους του ζώου για την
εσωτερική αποπαρασίτωση αυτού από ενδοπαράσιτα. Η πράξη περιλαμβάνει
και την κτηνιατρική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής: 5,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 27ο Αποπαρασίτωση γάτας για εξωπαράσιτα
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση περιλαμβάνεται η χρήση εγκεκριμένων
σκευασμάτων – φαρμάκων κατά την κρίση του κτηνιάτρου, ανεξαρτήτου βάρους
και μεγέθους του ζώου για την εξωτερική αποπαρασίτωσή τους από
εξωπαράσιτα Η πράξη περιλαμβάνει και την κτηνιατρική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής: 7,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 28ο Χειρουργική
αντιμετώπιση
σοβαρών
εκτάκτων
περιστατικών γάτας
Ζώα συντροφιάς σοβαρά τραυματισμένα στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται
σοβαρά έκτακτα περιστατικά όπως κατάγματα, ορθοπεδικά χειρουργεία,
επεμβάσεις κοιλιάς κ.λ.π.. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται με ευθύνη του
κτηνιάτρου, οδηγούνται στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο
όπου τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση
της υγείας τους.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο
κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του βάρους του
ζώου, η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες, όλα
τα απαραίτητα υλικά, νάρθηκες, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα
και η φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την
επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 100,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 29ο Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων γάτας
(Διαχείριση ανοικτού τραύματος κ.λ.π)

Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα (που δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση) ή
αυτά που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα υποβάλλονται στην κατάλληλη
θεραπευτική αγωγή. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται με ευθύνη του κτηνιάτρου,
οδηγούνται στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο όπου
τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση της
υγείας τους.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο
κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του βάρους του
ζώου, η κλινική εξέταση, τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες,
όλα τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα, αναλώσιμα, η νοσηλεία, η φροντίδα και η
φιλοξενία, ως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου και την επανένταξή
του στο φυσικό του περιβάλλον.
Τιμή εφαρμογής: 100,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 30ο Ηλεκτρονική σήμανση γάτας και καταγραφή
Για κάθε περισυλλεγμένο αδέσποτο ζώο συντροφιάς και εφόσον διαπιστωθεί ότι
δεν φέρει ψηφιακό αριθμό ταυτοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονική
σήμανση με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του
ζώου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής σύμφωνη με το πρότυπο ISO
11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B η οποία να μπορεί να αναγνωστεί από
συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παράγραφο 4 του άρθρου 4 τουΝ.4039/2012.
Η πράξη περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονική σήμανση
 Καταγραφή των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Δ/νσης
Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Έκδοση βιβλιαρίου υγείας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται
στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης
και η ημερομηνία διενέργειας αυτής, ο εμβολιασμός του και κάθε
κτηνιατρική πράξη ή τυχόν θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για
κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου
το αντίστοιχο αυτοκόλλητο. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί επίσης η
τήρηση των παραπάνω στοιχείων σε ατομική καρτέλα που θα
περιλαμβάνει και φωτογραφία του ζώου. Τα βιβλιάρια και οι ατομικές
καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να παραδίδονται
από τον Ανάδοχο στο Δήμο.
Ο Ανάδοχος σε περιπτώσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχει
εμβολιάσει ή/και στειρώσει ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση
βιβλιαρίου στον νέο ιδιοκτήτη και να προβεί στην καταγραφή της
αλλαγής ιδιοκτησίας στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Τιμή εφαρμογής: 15,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 31ο Ειδική σήμανση με περιλαίμιο
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού περιλαίμιου με διαφορετικό χρώμα για τα
αρσενικά και τα θηλυκά (κατά προτίμηση κόκκινο για τα θηλυκά και μπλε για
τα αρσενικά), στο οποίο αναγράφεται ανεξίτηλα ο κωδικός του ζώου, η
επωνυμία του Δήμου.
Τιμή εφαρμογής: 5,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΆΡΘΡΟ 32ο Εντοπισμός - περισυλλογή - μεταφορά - επανένταξη (εφάπαξ
χρέωση που περιλαμβάνει την σύλληψη και τις μετακινήσεις)

Περισυλλογή από ειδικό συνεργείο και μεταφορά των ζώων Η εργασία της
περισυλλογής αδέσποτων ζώων με όχημα που θα είναι ειδικά
εξοπλισμένο με εξοπλισμό για σύλληψη επιθετικών αδέσποτων ζώων,
ατομικά κλουβιά εντός του οχήματος, από τα διοικητικά όρια του Δήμου
Πύργου.
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους
υπαλλήλους του Δήμου για να μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το
αδέσποτο ζώο και κατόπιν της ολοκλήρωσης της εργασίας του, θα
ενημερώνει τον επιβλέποντα για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται θετικά και σε
σύντομο χρονικό διάστημα, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για έκτακτο
περιστατικό, από τους υπεύθυνους υπαλλήλους του Δήμου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προκύψει σοβαρός λόγος λύσης της
σύμβασης με το Δήμο.
Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται αρχικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο,
προκειμένου να γίνει η κλινική τους εξέταση από το συμβεβλημένο με το
δήμο κτηνίατρο Η χρέωση για την περισυλλογή και μεταφορά κάθε ζώου
γίνεται εφάπαξ και αφορά την περισυλλογή, την ηρέμηση του ζώου με
την χρήση κατάλληλων σκευασμάτων, την επανατοποθέτηση του ζώου
εντός των ορίων του Δήμου καθώς και το συνολικό αριθμό μεταφορών
που θα κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο
ζώο (ενδεικτικά: περισυλλογή, μεταφορές για εξέταση και επανεξέταση
ζώου από κτηνίατρο, επανατοποθέτηση κλπ).
Τιμή εφαρμογής: 40,00€/αδέσποτο ζώο
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Πύργος 04/07/2019
Η συντάξασα

Καλάκου Στεφανία
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Πύργος 04/07/2019
Η αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Σοφία Γούργουρα
Μηχανολόγος μηχανικός

