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«Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων»  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 599.996,32€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 
Κωδικός προϋπολογισμού: 6474.23.01  
Διάρκεια σύμβασης: Τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του ή των συμφωνητικών  
Κωδ. CPV: 85200000-1 Κτηνιατρικές πράξεις και υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Κωδ. CPV: 85210000-3 Σταθμοί φιλοξενίας στειρωμένων ή μη, αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - 4/2020  
Υπηρεσίες περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων 

  
 Με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την περισυλλογή, μέριμνα 
και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75, περίπτ. Ιγ10 
του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 περ. 28 της παρ. 2 του Ν. 3852/10).  
 
Αναλυτικότερα:  
 
 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ν.4039/2012 και το 
ν.4235/2014 λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού 
των αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 καθιστά τους 
Δήμους αρμόδιους για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, την κτηνιατρική τους εξέταση, τον 
εμβολιασμό, τη στείρωση, την αποπαρασίτωση, τη σήμανση και καταγραφή τους στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση, την περίθαλψή τους σε περιπτώσεις ιάσιμου νοσήματος καθώς και την επαναφορά τους 
στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την αποθεραπεία 
τους. Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα, ο πληθυσμός των ζώων θα είναι αφενός υγιής αφού δε θα μεταφέρονται 
ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού λόγω των στειρώσεων δε θα υπάρχει ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. 
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με 
Κτηνιατρική Κλινική (ιδιωτική ή δημόσια) ή με Κτηνιατρικό Κέντρο ή με ιδιωτικό κτηνιατρείο ζώων συντροφιάς 
που να μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα σε κάθε περίσταση.  
(Ομάδα Α: «Στειρώσεις και περίθαλψη τραυματισμένων ή ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς»).  
 
 Λόγω της επανεμφάνισης στη χώρα μας κρουσμάτων λύσσας και της ένταξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όταν κοινοποιείται σε Δημόσια Αρχή 
περιστατικό δαγκώματος από αδέσποτο σκύλο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει με ενέργειες του να μεριμνά 
για την περισυλλογή του ζώου από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, την 
κλινική εξέταση, την απομόνωσή του και την παρακολούθησή του για δύο εβδομάδες για τυχόν συμπτώματα 
λύσσας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’/5-2-2013). Επίσης σε περιπτώσεις κατασχεμένων με εισαγγελική 
παραγγελία ζώων, ζώων που αδυνατούν να συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες τους καθώς και σε 
περιπτώσεις θανάτου των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος να 
συνδράμει στην περισυλλογή και φιλοξενία των ζώων αυτών και να φιλοξενηθούν έως ότου βρεθεί νέα στέγη. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, τα αδέσποτα ζώα που χρήζουν περίθαλψης φιλοξενούνται για 
εύλογο χρονικό διάστημα σε καταφύγια ή ελλείψει αυτών σε ιδιωτικούς χώρους. Επομένως, οι 
προαναφερθείσες εργασίες (της περισυλλογής, απομόνωσης ζώου καθώς και φιλοξενίας) θα πρέπει να 
ανατεθούν σε εταιρία “κυνοτροφείο’’ που δραστηριοποιείται στην περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων 
(Ομάδα Β: «Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα»). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΟΜΑΔΑ Α) (Ι) 
 

 «Κτηνιατρικών πράξεων στειρώσεων και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Α)»  
 

 Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες και κτηνιατρικές πράξεις στείρωσης, εμβολιασμού, 
αποθεραπείας, σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης από 
τον ανάδοχο που θα επιλεγεί μετά από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία. Για την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με Κτηνιατρική Κλινική (ιδιωτική ή 
δημόσια) ή με Κτηνιατρικό Κέντρο ή με ιδιωτικό κτηνιατρείο ζώων συντροφιάς που να μπορεί να 
ανταποκριθεί κατάλληλα σε κάθε περίσταση. Στη συνέχεια της παρούσης μελέτης για τις πράξεις που 
περιλαμβάνονται στην (Ομάδα Α) και για συντομία, οι ως άνω υποψήφιοι θα αναφέρονται ως «ανάδοχος».   
 Τα ζώα θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται στον ανάδοχο είτε από το συνεργείο περισυλλογής 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε από τους εθελοντές μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και είναι μέλη της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης 
του προγράμματος «Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς», αφού πρώτα ελεγχθεί με τη χρήση 
συσκευών ανίχνευσης ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς που διαβιεί εντός των γεωγραφικών 
ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
 Ο ανάδοχος ακολούθως θα διενεργεί κατά περίπτωση: κλινική εξέταση, αιματολογικό ή/και βιοχημικό 
έλεγχο, ορολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα (λεϊσμάνια και μόνον κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας 
για ερλίχια και για διροφιλάρια). Εφόσον τα ζώα είναι υγιή θα υπόκεινται σε σήμανση, εμβολιασμό, 
αποπαρασίτωση και στείρωση, πριν τη μεταφορά τους για προσωρινή φιλοξενία ή την επανένταξή τους στο 
φυσικό τους περιβάλλον.  
 Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει έγγραφη εντολή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – και εν 
προκειμένω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και 
Ζωολογικού Κήπου – πριν την παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων. 
   
Πιο συγκεκριμένα:  
 

 Κλινική εξέταση  
Λεπτομερής κλινική εξέταση του αδέσποτου ζώου που μεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο και ανάλυση της 
κατάστασης της υγείας του.  

 Ορολογικές Εξετάσεις  
Στα αδέσποτα σκυλιά που μεταφέρονται πρώτη φορά στον ανάδοχο κτηνίατρο, διενεργείται υποχρεωτικά 
ορολογικός έλεγχος για λεϊσμάνια (Leish Snap Test). Ο έλεγχος αυτός αφορά σε ζώα ηλικίας μεγαλύτερης 
των 5,5 μηνών. Σε περίπτωση σκύλου ύποπτου για άλλα λοιμώδη νοσήματα, οι ορολογικές εξετάσεις 
γίνονται μόνον κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.  
Η κλινική εξέταση του ζώου προηγείται πάντοτε των ορολογικών εξετάσεων.  
Όταν 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 κατόπιν έγκρισης της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος  
Ο ανάδοχος κτηνίατρος κατά περίπτωση ενδέχεται να διενεργεί αιματολογικό ή/και βιοχημικό έλεγχο για να 
μπορεί να διαγνώσει τη φύση του προβλήματος και να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία.  
Η κλινική εξέταση του ζώου προηγείται πάντοτε του αιματολογικού και βιοχημικού ελέγχου.  

 Διαγνωστικός υπέρηχος 
Ο διαγνωστικός υπέρηχος πραγματοποιείται κατά περίπτωση και μόνον όταν κρίνεται απαραίτητο για να 
τεθεί σωστή διάγνωση. Η κλινική εξέταση του ζώου προηγείται πάντοτε του διαγνωστικού υπερήχου.  

 Εμβολιασμός  
Τα ζώα που μεταφέρονται στον κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και εφόσον δεν είναι ύποπτα για 
λοιμώδη νοσήματα και βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία, εμβολιάζονται με το εμβόλιο της λύσσας.  
Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, δύναται να γίνει εμβολιασμός με πολυδύναμο εμβόλιο 
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(συνδυασμένος εμβολιασμός σκύλων κατά της νόσου του CARRE, της αδενοΐωσης, της παρβοΐωσης, των 
λεπτοσπειρώσεων ή/ και της λύσσας) και πολυδύναμο εμβόλιο RCP+ Rabies για τις γάτες.  
Η κτηνιατρική πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  
Η προμήθεια του εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού.  

 Σήμανση, καταγραφή και φωτογράφιση αδέσποτων ζώων  
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 από 15 στοιχεία και αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης.  
Ο ανάδοχος κτηνίατρος θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου υγείας των ζώων 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 
κτηνιάτρου αποτελεί επίσης η τήρηση των παραπάνω στοιχείων σε ατομική καρτέλα που θα περιλαμβάνει 
και φωτογραφία του ζώου.  
Το σύνολο των βιβλιαρίων και των ατομικών καρτελών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να 
παραδοθεί από τον ανάδοχο κτηνίατρο στο Δήμο με τη λήξη της σύμβασης καθώς επίσης θα προβαίνει σε 
καταγραφή των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Ο ανάδοχος κτηνίατρος 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 περιλαίμιου  
Στα ζώα που μεταφέρονται στον ανάδοχο κτηνίατρο για εξέταση, εμβολιασμό κλπ, τοποθετείται περιλαίμιο με 
ενδεικτική ταυτότητα ή ανεξίτηλη γραφή με το όνομα του Δήμου Θεσσαλονίκης, χρώματος μπλε για τα 
αρσενικά ζώα και κόκκινο για τα θηλυκά. 
Η προμήθεια του περιλαίμιου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος της τοποθέτησης και βαρύνει τον 
ανάδοχο.  

 Στείρωση σκύλων  
Οι περισυλλεγόμενοι αδέσποτοι σκύλοι θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση και 
ορολογική εξέταση για λεϊσμάνια (Leish Snap Test) για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους. 
Ακολούθως, και εφόσον είναι υγιή, υποβάλλονται σε στείρωση. 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.  
Η στείρωση περιλαμβάνει προεγχειρητικό έλεγχο (κλινική εξέταση – γενική εξέταση αίματος – τοποθέτηση 
κολάρου Ελισάβετ), προνάρκωση, γενική αναισθησία (αντιβίωση – αλλαγές επιδέσμων – καθαρισμό), 
χειρουργική επέμβαση ορχεκτομής ή ολικής ωοθηκυστερεκτομής και μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας 
των ζώων (υποδόριες ραφές, ράμματα που απορροφούνται, αντιβίωση κλπ). Μετά την ανάνηψή τους, τα ζώα 
παραμένουν για 5 ημέρες για παρακολούθηση τυχόν επιπλοκών.  
Τα ζώα θα ελέγχονται κλινικά πριν αφεθούν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον και θα εμβολιάζονται.  
Tο συνολικό κόστος της διαδικασίας «στείρωση σκύλων» περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. 

 Στείρωση γατών  
Οι γάτες θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και στον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο (όποτε απαιτηθεί 
υπό ηρέμηση) για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους. Ακολούθως, και εφόσον είναι υγιείς, 
υποβάλλονται σε προνάρκωση, γενική αναισθησία (αντιβίωση–αλλαγές επιδέσμων–καθαρισμό), χειρουργική 
επέμβαση ορχεκτομής ή ολικής ωοθηκυστερεκτομής ενώ θα λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας 
των ζώων (υποδόριες ραφές, ράμματα που απορροφούνται κλπ). Μετά την ανάνηψή τους, τα ζώα 
παραμένουν για κάποιες ώρες (έως 48 ώρες) για παρακολούθηση τυχόν επιπλοκών.  
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Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης εμβολιασμό και ηλεκτρονική σήμανση. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας 
τα ζώα θα σημαδεύονται με μικρή τομή στο αυτί ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανασύλληψή τους για 
στείρωση.  
Το συνολικό κόστος της διαδικασίας «στείρωση γατών» περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. 

 Περιποίηση τραύματος / Ενδοφλέβια θεραπεία / Διάφορα έκτακτα περιστατικά  
Ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή έχουν υποστεί τραυματισμό μεταφέρονται στον ανάδοχο κτηνίατρο για κλινική 
εξέταση, απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. κυτταρολογική εξέταση) και υποβάλλονται στην 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, το κόστος της οποίας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη βαρύτητα του 
περιστατικού. Δύναται ο κτηνίατρος να προβεί σε φαρμακευτική ηρέμηση για διευκόλυνση συγκράτησης, 
όποτε θεωρηθεί απαραίτητο. Εφόσον κριθεί απαραίτητο τα ζώα παραμένουν για νοσηλεία στον χώρο του 
συμβεβλημένου με τον Δήμο Θεσσαλονίκης κτηνιατρείου.  
Για εκτέλεση ιατρικών πράξεων – επεμβάσεων που το κόστος τους υπερβαίνει το ποσό για τη θεραπεία που 
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, απαιτείται έγκριση από το Δήμο. 

 Ακτινογραφίες  
Η πραγματοποίηση ακτινολογικού ελέγχου γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το Δήμο και αποσκοπεί στον 
καθορισμό αντιμετώπισης καταγμάτων και παθολογικών καταστάσεων. 
Η κλινική εξέταση του ζώου προηγείται της ή των ακτινογραφιών. 

 Ευθανασία  
Διενεργείται μόνον: «Εάν 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 τους και αρνηθούν τα 
φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους» 
σύμφωνα με το αρ.6, παρ.δ του ν.4235/2014. 

 Αποπαρασίτωση ζώων 
Η αποπαρασίτωση των ζώων αφορά σε αντιμετώπιση και πρόληψη για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα και 
πραγματοποιείται με χορήγηση χαπιών per os στην πρώτη περίπτωση και την εφαρμογή διαλύματος για 
επίχυση στη δεύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του ζώου.  
Η κλινική εξέταση του ζώου προηγείται της αποπαρασίτωσης.  
 
Επισημαίνεται ότι:  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με 
τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας του Δήμου και τον ανάδοχο περισυλλογής) καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου, καθ’ όλο το έτος, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.  

2. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο να δεχτεί περιστατικά, 
θα ενημερώνει εγκαίρως την Κτηνιατρική Υπηρεσία αρμόδια του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης..  

3. Η χρονική διάρκεια όλων των προαναφερθέντων ζητουμένων υπηρεσιών και Κτηνιατρικών πράξεων 
θα είναι τριετής από την ημέρα της υπογραφής των συμφωνητικών. 

4. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των Κτηνιατρικών πράξεων 
στειρώσεων και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Α) προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατόν διαχειριστικό αποτέλεσμα. Οι Κτηνιατρικές Πράξεις που περιλαμβάνονται στη 
συγκεκριμένη ομάδα Υπηρεσιών έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και είναι προτιμότερο να 
παρέχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα. 

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα υποψηφίων αναδόχων (Ομάδα Α): 
 1). Να είναι Κτηνίατροι κάτοχοι πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος. 
 2). Να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και οι ίδιοι οι ιδιώτες και οι 
Κτηνίατροι που τυχόν θα απασχολούν (εφόσον πρόκειται για ιδιώτες υποψήφιους με ιατρεία μικρών ζώων 
συντροφιάς).  
 3). Να διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρικού Κέντρου ή Κτηνιατρικής Κλινικής. 
 4). Οι ανωτέρω περιγραφέντες υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισμένα 
με πλήρη μηχανολογικό ιατρικό εξοπλισμό εξεταστήρια και χειρουργεία και με χώρους για ολιγοήμερη 

20DIAB000013351 2020-09-30



 5 

μετεγχειρητική νοσηλεία τουλάχιστον 2 ημερών για στειρωθείσες γάτες, τουλάχιστον 5 ημερών για 
στειρωθέντες σκύλους καθώς και πέραν των 5 ημερών για αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν 
χειρουργικής αποκατάστασης ή θεραπευτικής αγωγής σε παθολογικά περιστατικά σκύλου και γάτας.  
 5). Έδρα των ανωτέρω περιγραφέντων υποψηφίων αναδόχων να είναι εντός των γεωγραφικών 
ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης ή οι αμέσως γειτνιάζοντες Δήμοι είτε ανατολικά είτε δυτικά του Δήμου 
Θεσσαλονίκης ώστε να επισπεύδεται η μεταφορά του προς στείρωση ή προς περίθαλψη αδέσποτου ζώου.   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑΔΑ Α) Ι 
«Στειρώσεις και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 – 2024 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Ή 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  

Ζητούμενος 
αριθμός 

κτηνιατρικών 
πράξεων  

Ενδεικτική 
τιμή άνευ 

φπα 

Μερικό 
σύνολο 

Πακέτο στείρωσης αδέσποτου θηλυκού σκύλου που 
περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Κλινική εξέταση. 
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης. 
4. Ολική ωοθηκυστερεκτομή υπό γενική αναισθησία & ενέσιμη 

αντιβιοτική αγωγή.  
5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας). 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.). 
7. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 

φιπρονίλη κ.ά.). 
8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9.Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
10.Απλή μετεγχειρητική νοσηλεία 5-6 ημερών 
συμπεριλαμβανομένης καθημερινής διατροφής. 

175 204 35700 

Πακέτο στείρωσης αδέσποτου αρσενικού σκύλου που 
περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Κλινική εξέταση 
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης.   
4. Ορχεκτομή υπό γενική αναισθησία &  ενέσιμη αντιβιοτική 

αγωγή.  
5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας). 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.). 
7. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 

φιπρονίλη κ.ά.). 
8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία. 
10. Απλή μετεγχειρητική νοσηλεία 4-5 ημερών. 

συμπεριλαμβανομένης καθημερινής διατροφής. 

137 159 21783 

Πακέτο στείρωσης αδέσποτης γάτας που περιλαμβάνει τα 
εξής:  
1. Κλινική εξέταση. 
2. Ολική ωοθηκυστερεκτομή υπό γενική αναισθησία.  
3. Εμβολιασμός κατά της Λύσσας.  

700 44 30800 
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4. Εκτομή κορυφής αριστερού αφτιού και ηλεκτρονική σήμανση.  
5. Ενέσιμη αντιβιοτική αγωγή μακράς διάρκειας.  
6. Μετεγχειρητική νοσηλεία 1-2 ημερών. συμπεριλαμβανομένης 

και της διατροφής.  
7. Συμπλήρωση φόρμας με τα στοιχεία της γάτας και 

φωτογραφία. 

Πακέτο στείρωσης αδέσποτου γάτου που περιλαμβάνει τα 
εξής:  
1. Κλινική εξέταση. 
2. Ορχεκτομή υπό γενική αναισθησία.   
3. Εμβολιασμός κατά της Λύσσας.  
4. Εκτομή κορυφής αριστερού αφτιού και ηλεκτρονική σήμανση.  
5. Ενέσιμη αντιβιοτική αγωγή μακράς διάρκειας.  
6. Μετεγχειρητική νοσηλεία 1-2 ημερών. συμπεριλαμβανομένης 

και της διατροφής.  
7. Συμπλήρωση φόρμας με τα στοιχεία της γάτας και 
φωτογραφία 

375 28 10500 

Πακέτο: εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση σκύλου. 
Περιλαμβάνει τα εξής: 1. Γενική κλινική εξέταση                                                                              
2. Τεστ Λεϊσμανίασης (σε ζώα μεγαλύτερα του έτους).   
3. Εμβολιασμός (με7απλό εμβόλιο & Λύσσας-αναλόγως ηλικίας). 
4. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες ή πάστα 
p.o (π.χ. Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη, Banminth κ.ά.). 
5. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα ή σπρέυ 
αναλόγως ηλικίας (π.χ. φιπρονίλη κ.ά.). 
6. Ηλεκτρονική σήμανση (στον 1ο εμβολιασμό).  
7. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 
φωτογραφία.  
8. Διαμονή ή δυνατότητα διαμονής επί μέγιστο 1 ημέρα στο 
νοσηλευτήριο 

55 100 5500 

Πακέτο: επανεμβολιασμός και αποπαρασίτωση σκύλου. 
Περιλαμβάνει τα εξής: 1. Γενική κλινική εξέταση.                                                                            
2. Τεστ Λεϊσμανίασης (σε ζώα μεγαλύτερα του έτους και όταν 
παρήλθε >6μηνο από προηγουμενο τεστ).   
3. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο).  
4. Εμβολιασμός (με εμβόλιο Λύσσας, όταν παρήλθαν τουλάχιστο 
10  μήνες από την πρώτη χρήγηση). 
5. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o. (π.χ. 
Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη, όταν συμπληρώθηκε τρίμηνο από 
προηγούμενη χορήγηση). 
6. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 
φιπρονίλη κ.ά.).  
7. Συμπλήρωση νέας φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 
φωτογραφία. 
8. Διαμονή ή δυνατότητα διαμονής επί μέγιστο 1 ημέρα στο 
νοσηλευτήριο 

25 79 1975 

Κλινική εξέταση τακτικού περιστατικού  50 20 1000 

Αποδοχή και εξέταση έκτακτου περιστατικού, με προσκόμιση 
από 14.30-21.00  

100 35 3500 

Επείγον περιστατικό, αποδοχή εκτός ωραρίου ή βραδινές ώρες ή 
Σαββατοκύριακο/αργίες 

100 80 8000 

Τεστ (snap test) Λεϊσμανίασης (σκ) 75 20 1500 
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Τίτλος αντισωμάτων Λεϊσμανίασης (σκ) 30 25 750 

Γενική αίματος  200 12 2400 

Άλλα διαγνωστικά τεστ (Snap test / νόσημα) 250 20 5000 

Απλή καλλιέργεια υλικού ύποπτου μόλυνσης  75 30 2250 

Βιοχημικός έλεγχος (ανά παράμετρο)  75 4 300 

Διαγνωστικός υπέρηχος  100 45 4500 

Ακτινογραφία  150 15 2250 

Ηρέμηση για ακτινογράφηση ή άλλη διαγνωστική ή θεραπευτική 
πράξη  

150 20 3000 

Αναισθητοποίηση για ακτινογράφηση ή άλλη διαγνωστική ή 
θεραπευτική πράξη  

150 50 7500 

Εμβολιασμός λύσσας  75 12 900 

Εμβολιασμός (εξαπλό σκύλου)  75 14 1050 

Εξω-αποπαρασίτωση σκύλου (spot-on π.χ. Φιπρονίλη)  75 12 900 

Ενδο-αποπαρασίτωση σκύλου με ταμπλέτες (π.χ. 
Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.) ή με Banminth κ.ά. 

75 12 900 

Τοποθέτηση microchip, φωτογράφηση και ενημέρωση / 
συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου ζώου 

75 15 1125 

Φωτογράφηση και ενημέρωση / συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου 
ζώου 

75 5 375 

Καταγραφή microchip στη διαδικτυακή βάση 1500 20 30000 

Ευθανασία και/ή αποτέφρωση  15 30 450 

 

Πακέτο: κλειστό, λοξό κάταγμα διάφυσης μηριαίου σκύλου 20 
κιλών που περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Κλινική εξέταση και διαγνωστική διερεύνηση (2 απλές 
ακτινογραφίες). 
2. Γενική αιματολογική εξέταση. 
3. Τεστ Λεϊσμανίασης.   
4. Χειρουργική αποκατάσταση-οστεοσύνθεση με ενδομυελική 

ήλωση και μεταλλικό ράμμα υπό γενική αναισθησία &  ενέσιμη 
αντιβιοτική αγωγή.  

5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας) 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.). 
7. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 

φιπρονίλη κ.ά.). 
8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
10. Μετεγχειρητική νοσηλεία 10 ημερών συμπεριλαμβανομένης 

της αναλγητικής και αντιβιοτικής αγωγής και της καθημερινής 
διατροφής.  

11. Προϋποθέτει τη δυνατότητα παραλαβής και λοιπής νοσηλείας 
– αποθεραπείας από τον προσκομιστή φιλόζωο ή το εμπλεκόμενο 
φιλοζωικό σωματείο και ολοκλήρωσης της αγωγής με ευθύνη του 
προσκομιστή φιλόζωου ή εμπλεκόμενου φιλοζωικού σωματείου 

23 395 9085 

Πακέτο: κλειστό κάταγμα / εξάρθρημα σποδυλικής στήλης 
σκύλου 20 κιλών που περιλαμβάνει τα εξής: 

12 395 4740 
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1. Κλινική εξέταση και διαγνωστική διερεύνηση (2-3 απλές 
ακτινογραφίες, καλλιέργεια ούρων) 
2. Γενική αιματολογική εξέταση  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης   
4. Χειρουργική αποκατάσταση – οστεοσύνθεση με κοχλίες ή 

ήλους και ορθοπαιδικό τσιμέντο, υπό γενική αναισθησία & 
ενέσιμη αντιβιοτική αγωγή  

5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας) 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.) 
7. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 

φιπρονίλη κ.ά.) 
8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
 10.Μετεγχειρητική νοσηλεία, επί 10 ημέρες, με καθημερινά ΜΣΑΦ, 

καθημερινά αντιβιοτικά και καθημερινές αλλαγές επιδέσεων, 2 
απλές ακτινογραφίες (έλεγχος), συμπεριλαμβανομένης και της 
καθημερινής διατροφής. 

 11. Προϋποθέτει τη δυνατότητα παραλαβής και λοιπής νοσηλείας 
– αποθεραπείας από τον προσκομιστή φιλόζωο ή το 
εμπλεκόμενο φιλοζωικό σωματείο και ολοκλήρωσης της αγωγής 
με ευθύνη του προσκομιστή φιλόζωου ή εμπλεκόμενου 
φιλοζωικού σωματείου. 

Πακέτο: δερματικό έλλειμμα (50% της διαμέτρου κνήμης) με 
ρήξη μυών και τενόντων, σκύλου 20 κιλών που περιλαμβάνει 
τα εξής: 1. Κλινική εξέταση και διαγνωστική διερεύνηση (2 απλές 
ακτινογραφίες). 
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης.   
4. Αντιμετώπιση «ανοικτού τραύματος» με καθημερινές πλύσεις 

και αλλαγές επιδέσεων (με μη επικολούμενα επιθέματα) και 
αντιβιοτικά, επί 14 ημέρες.  

5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας). 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.). 
7.Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 

φιπρονίλη κ.ά.). 
8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
10.Νοσηλεία επί 14 ημέρες συμπεριλαμβανόμενης και της       

καθημερινής διατροφής 

12 255 3060 

Πακέτο: δερματολογικό περιστατικό  - α) δερματίτιδας 
κνησμώδους, τύπου σαρκοπτ. ψώρας ή β) αλωπεκίας μη 
κνησμώδους, που περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Γενική κλινική εξέταση.  
2. Δερματολογική διαγνωστική διερεύνηση (τριχόγραμμα, 

ξέσματα, καλλιέργεια για μύκητες). 
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης.   

25 295 7375 
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4. Έναρξη αγωγής και ακολούθως επίβλεψη αντιμετώπισης σε 
περιστατικό «τύπου σαρκοπτ. Ψώρας» (νοσηλεία εκτός κλινικής 
σε περίπτωση μεταδοτικού νοσήματος ή μεταδοτικής 
παρασίτωσης).  

5. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας). 
6. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.) με επιπλέον κόστος 
ενταγμένο στη παράγραφο 12. 

7. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 
φιπρονίλη κ.ά.)  ή άλλο ειδικότερο σκεύασμα με επιπλέον 
κόστος ενταγμένο στη παράγραφο 12. 

8. Ηλεκτρονική σήμανση. 
9. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
.12. Νοσηλεία με διατροφή μέχρι την ολοκλήρωση της αρχικής 

δερματολογικής εξέτασης) (επί 2 ημέρες σε θάλαμο λοιμωδών).  
.11. Λοιπή νοσηλεία και χορήγηση της αγωγής με ευθύνη του 

προσκομιστή φιλόζωου ή εμπλεκόμενου φιλοζωικού σωματείου. 
 12. Χορήγηση ή διάθεση δερματολογικών φαρμάκων μέχρι του 

συνολικού ποσού των 80 Ε από την κλινική.  

Πακέτο: περιστατικό εσωτερικής παθολογίας, ή ορθοπεδικό  ή 
νευρολογικό που απαιτεί ιδιαίτερη διερεύνηση και/ή νοσηλεία 
άνω των 5 ημερών – (από 5 έως 11 ημέρες, το μέγιστο), όπως:  
α) χρόνιο καχεξιογόνο νόσημα, τύπου λεισμανίασης ή  
β) αιματολογική διαταραχή, τύπου βαριά θρομβοκυτταροπενία ή 
γ) νόσημα πεπτικού ή άλλου συστήματος που απαιτεί μακρά (>5 
ημερών και <11 ημερών οροθεραπεία), τύπου οξεία παγκρεατίτιδα 
ή αζωθαιμία, ή δ) νευρολογικό ή ορθοπεδικό περιστατικό, τύπου 
δυσχέρεια ανέγερσης – κίνησης π.χ. Πάρεση – παράλυση 
οπισθίων άκρων ή πολυαρθρίτιδα. Περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Γενική και ειδική κλινική εξέταση.  
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης (σκ) / ή άλλου βασικού τεστ (για γάτα).  
4. Ειδική διαγνωστική διερεύνηση (2 ακτινογραφίες,1  αερ. 

καλλιέργεια ή αεροβιας, έλεγχος 8-10 βιοχημικών παραμέτρων, 
1 ειδικό τεστ - επιπλέον λεισμανίασης). 

5. Έναρξη αγωγής και ακολούθως επίβλεψη αντιμετώπισης σε 
περιστατικό «τύπου μεταδοτικού νοσήματος ή μεταδοτικής 
παρασίτωσης» (με νοσηλεία μέχρι 6 ημέρες σε θάλαμο 
λοιμωδών).  

6. Εμβολιασμός (με επταπλό εμβόλιο & Λύσσας). 
7. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.) με επιπλέον κόστος 
ενταγμένο στη παράγραφο 12 της Γ5. 

8. Αποπαρασιτισμός για εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. 
φιπρονίλη κ.ά.)  ή άλλο ειδικότερο σκεύασμα  με επιπλέον 
κόστος ενταγμένο στη παράγραφο 12 της Γ5. 

9. Ηλεκτρονική σήμανση. 
 10. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
 11. Προϋποθέτει τη δυνατότητα λοιπής νοσηλείας- αποθεραπείας 

από τον προσκομιστή φιλόζωο ή το εμπλεκόμενο φιλοζωικό 

37 580 21460 
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σωματείο και ολοκλήρωσης της αγωγής με ευθύνη του 
προσκομιστή φιλόζωου ή εμπλεκόμενου φιλοζωικού σωματείου. 

 12. Χορήγηση ή διάθεση φαρμάκων μέχρι του συνολικού ποσού 
των 250 Ε από την κλινική ή ακρωτηριασμός άκρου.  

Πακέτο: περιστατικό ήπιας διαταραχής πεπτικού συστήματος, 
όπως οξείας γαστρεντερίτιδας ή κολίτιδας με βασική διερεύνηση 
και υποστήριξη (μέχρι των 5 ημερών). Περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Γενική και ειδική κλινική εξέταση.  
2. Γενική αιματολογική εξέταση.  
3. Τεστ Λεϊσμανίασης (σκ) / ή άλλου βασικού τεστ (για γάτα).  
4. Βασική διαγνωστική διερεύνηση (όπως 1 ακτινογραφία, 1 

καλλιέργεια, 1 κοπρανολογική, 1 ειδικό τεστ, επιπλέον 
λεισμανίασης ή βασικού –βλέπε Γ6. Παρ.3). 

5. Νοσηλεία μέχρι 5 ημέρες με οροθεραπεία και έναρξη ειδικής 
αγωγής και επίβλεψη αντιμετώπισης.  

6. Εμβολιασμός (Λύσσας). 
7. Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα με ταμπλέτες p.o o (π.χ. 

Επσιπυραντέλη & Πυραντέλη κ.ά.) με επιπλέον κόστος 
ενταγμένο στη παράγραφο 12 της Γ6. Αποπαρασιτισμός για 
εξωπαράσιτα με αμπούλα (π.χ. φιπρονίλη κ.ά.)  ή άλλο 
ειδικότερο σκεύασμα  με επιπλέον κόστος ενταγμένο στη 
παράγραφο 12 της Γ6. 

9. Ηλεκτρονική σήμανση. 
 10. Συμπλήρωση φόρμας με όλα τα στοιχεία του ζώου και 

φωτογραφία.  
 11. Προϋποθέτει τη δυνατότητα παραλαβής και λοιπής νοσηλείας- 

αποθεραπείας από τον προσκομιστή φιλόζωο ή το εμπλεκόμενο 
φιλοζωικό σωματείο και ολοκλήρωσης της αγωγής με ευθύνη 
του προσκομιστή φιλόζωου ή εμπλεκόμενου φιλοζωικού 
σωματείο.  

 12. Χορήγηση ή διάθεση φαρμάκων και/ή ειδικής δίαιτας μέχρι του 
συνολικού ποσού των 80 Ε από την κλινική. 

27 360 9720 

Νοσηλεία απλή (συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και απλής 
χορήγησης φαρμάκων εκτεταμένης αποθεραπείας).  
Μέτρηση σε ημέρες νοσηλείας  

2000 20 40000 

Νοσηλεία ενισχυμένη (συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και 
της χορήγησης απλών φαρμάκων που αφορά δύσκολα 
περιστατικά π.χ.  τραυματισμένα ζώα με πολλαπλές πλύσεις 
τραυμάτων / ή ζώα σε κατάκλιση από κατάγματα ή παρετικά / 
παράλυτα ή επιθετικά – δύστροπα ζώα κ.ά.).  
Μέτρηση σε ημέρες νοσηλείας  

750 45 33750 

Εντατική νοσηλεία (σε κλωβό οξυγόνου / ή σε διασωλήνωση και 
/ ή με συνεχή καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση (monitoring) 
με χορήγηση ορών & φαρμάκων για σταθεροποίηση – 
υποστήριξη. Μέτρηση σε ημέρες νοσηλείας  

125 90 11250 

Ευθανασία και / ή αποτέφρωση  50 30 1500 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ                                                                                                                     325.848,00€ 
ΦΠΑ 24%                                                                                                                                          78.203,52€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                           404.051,52€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΟΜΑΔΑ Β) (ΙΙ) 
 

«Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα (Ομάδα Β)»  
 

  Η εργασία της περισυλλογής αδέσποτων ζώων που ζητείται με την τρέχουσα διαγωνιστική 
διαδικασία από ιδιώτη με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης θα γίνεται 
παράλληλα και συμπληρωματικά με το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων που διαθέτει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης για να ενεργούν στο πεδίο ταυτόχρονα σε εκ διαμέτρου αντίθετα χωροταξικά σημεία ή σε 
συνέργια και συνεργασία σε δύσκολα περιστατικά περισυλλογής ή αδυναμίας κυκλοφορίας κάποιες ημέρες 
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου περισυλλογής αδέσποτων ζώων λόγω μηχανικής βλάβης, καθώς και σε 
περιστατικά κατά την διάρκεια αργιών, σαββατοκύριακων και πέραν του τυπικού ωραρίου (07:00-13:30) 
καθημερινές καθ΄ όλο το υπόλοιπο ωράριο και καθ΄ όλο το έτος, μετά από σχετική ενημέρωση της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας αρμόδιας του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσ/νίκης.   
  Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται αρχικά στο κτηνιατρείο του τελικού αναδόχου, προκειμένου να γίνει 
η κλινική τους εξέταση από το συμβεβλημένο με το Δήμο Θεσσαλονίκης κτηνίατρο και στη συνέχεια, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση, θα 
οδηγούνται στο χώρο φιλοξενίας του ιδιωτικού ενδιαιτήματος / καταφυγίου ζώων.  
  Η χρέωση για την περισυλλογή και μεταφορά κάθε ζώου γίνεται εφάπαξ και αφορά την περισυλλογή 
και επανατοποθέτηση του ζώου εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και τον 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).  

Στις περιπτώσεις επίθεσης σε άνθρωπο ζώου ύποπτου για λύσσα, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής 
του ζώου σε φιλοξενία για παρακολούθηση είναι 15 ημέρες σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’ 
/5.2.2013. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 υποχρέωση του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η 
προσωρινή παραμονή σε καταφύγια ζώων αδέσποτων ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών που δεν 
έχουν υιοθετηθεί. Στην περίπτωση αυτή των ανήλικων ζώων προτιμάται πάντοτε να γίνεται προσπάθεια 
άμεσης υιοθεσίας ή φιλοξενίας και ζητείται η συμβολή των συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων.  

Τα αδέσποτα ζώα (αρσενικά και θηλυκά, στειρωμένα ή μη) κατά το διάστημα παραμονής τους στο 
ενδιαίτημα / καταφύγιο θα διαμένουν σε ατομικό κλωβό.  
  Στα έξοδα διαμονής τους θα συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια διατροφή τους.  
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού 
του αναδόχου ή τρίτων, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο ή το 
προσωπικό του ή τα ζώα που μεταφέρει ή φιλοξενεί και τα μεταφορικά του μέσα η μηχανήματα σε άλλα 
άτομα, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα ή και εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Δήμων, Ο.Κ.Ω. κ.λπ.  
  Ο ανάδοχος θα τηρεί καρτέλα με στοιχεία για κάθε ζώο και ημερολόγιο εργασιών. Το σύνολο των 
καρτελών θα πρέπει να παραδοθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τη λήξη της σύμβασης.  
 
Επισημαίνεται ότι:  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους 

υπεύθυνους της Υπηρεσίας του Δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, καθ΄ όλο το έτος, όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.  

2. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο να δεχτεί περιστατικά, θα 
ενημερώνει εγκαίρως την Κτηνιατρική Υπηρεσία, αρμόδια του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων, του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

3. Η χρονική διάρκεια όλων των προαναφερθέντων ζητουμένων υπηρεσιών και κτηνιατρικών πράξεων θα 
είναι τριετής  από την ημέρα της υπογραφής των συμφωνητικών. 

4. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή ή για το σύνολο των ζητουμένων Υπηρεσιών (ΟΜΑΔΑ 
Β, Β1+Β2) ή για κάθε ζητούμενη Υπηρεσία ξεχωριστά για (ΟΜΑΔΑ Β1) ή (ΟΜΑΔΑ Β2). 

20DIAB000013351 2020-09-30



 12 

 

Απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα υποψηφίων αναδόχων (Ομάδα Β): 
Α - Για τις ζητούμενες υπηρεσίες ΟΜΑΔΑΣ Β1. 
 1). Ο τελικός ανάδοχος «της περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ» καθώς 
και ο βοηθός του θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, έγκυρα και ενεργά μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εκπαιδευτών Σκύλων, κάτοχοι «πιστοποιητικού δεοντολογίας και χειρισμού ζώων». 
 2). Το όχημα μεταφοράς (ΡΕΤ-ΤΑΧΙ) του τελικού αναδόχου «της περισυλλογής και μεταφοράς 
αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ», θα πρέπει να διαθέτει όλες τις από το νόμο αδειοδοτήσεις μεταφοράς 
ζώντων αδέσποτων ζώων του συγκεκριμένου οχήματος.  
Β - Για τις ζητούμενες υπηρεσίες ΟΜΑΔΑΣ Β2. 
 1). Τα αδέσποτα σκυλιά (στειρωμένα ή μη) του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων καθώς 
και τα ζώα συντροφιάς που θα προέρχονται από κατασχέσεις κατόπιν εισαγγελικών εντολών και θα 
προσκομίζονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, θα φιλοξενούνται σε ατομικό κλωβό, ο οποίος θα 
καθαρίζεται καθημερινά (όσες φορές χρειαστεί), τα ζώα θα αυλίζονται καθημερινά, θα τους παρέχεται τροφή 
και νερό και αν χρειαστεί χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, ο 
ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία.    
 2). Το ενδιαίτημα φιλοξενίας να είναι εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης; ώστε η μεταφορά να 
γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να έχει τη δυνατότητα διαθεσιμότητας για τουλάχιστον 70 θέσεις 
(σε ατομικούς κλωβούς) προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιπτώσεις όπως (κατασχέσεις με εισαγγελική 
παραγγελία, 15νθήμερη παρακολούθηση λυσσύποπτων σκύλων, περίθαλψη κλπ). 
 3). Ο τελικός ανάδοχος της «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων (αρσενικών – θηλυκών, στειρωμένων ή 
μη) σε ατομικό κλωβό, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διατροφής τους», θα πρέπει να διαθέτει 
προϋπηρεσία εμπειρίας συναφών με το αντικείμενο συμβάσεων σε άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα που θα αποδεικνύονται με προσκόμιση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών των 
προηγούμενων 3 ετών τουλάχιστον στο 50% του ποσού της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την 
συγκεκριμένη υπηρεσία ομάδας Β2. 
 4). Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας προς τις 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑΔΑ Β) (ΙΙ) 

«Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των στειρωμένων ή μη αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε 
ενδιαίτημα». 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 – 2023 

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Β1 
 

Περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων 
ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ (εφάπαξ χρέωση 
που περιλαμβάνει την περισυλλογή  
και τις μετακινήσεις) 

580 ζώα 68,00€ / ζώο (εφάπαξ 
χρέωση περιλαμβάνει 
την περισυλλογή και 
όλες τις μετακινήσεις 
του κάθε ζώου) 

39.440,00 

Β2 Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων 
(αρσενικών – θηλυκών, στειρωμένων ή 
μη) σε ατομικό κλωβό, 
συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας 
διατροφής τους 

16.940 
διανυκτερεύσεις 

7,00€ / σκύλο / ημέρα 
φιλοξενίας 

118.580,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β  

158.020,00 
37.924,80 

195.944,80 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” 
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2020 – 2023  
 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α Στειρώσεις και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κτηνιατρικές 
πράξεις για στειρώσεις, περίθαλψη και ιατρική φροντίδα τραυματισμένων ή 
ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς) 

 325.848,00 € 

ΟΜΑΔΑ 
Β1 

Περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ (εφάπαξ 
χρέωση που περιλαμβάνει την περισυλλογή  και τις μετακινήσεις) 

39.440,00 € 

ΟΜΑΔΑ 
Β2 

Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων (αρσενικών – θηλυκών, στειρωμένων ή μη) 
σε ατομικό κλωβό, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διατροφής τους 

118.580,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ομάδα Α+Ομαδα Β1+Ομάδα Β2): 483.868,00 € 

 ΦΠΑ 24%: 116.128,32 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ομάδα Α+Ομαδα Β1+Ομάδα Β2):  599.996,32 € 

 
  

O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                         ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                   Δ/ΝΣΗΣ  
                                      
 
 
 
ΜΑΞ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ                 ΜΑΞ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ                                   ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.      
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ                                ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ                                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ                     
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