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ΘΕΜΑ : Αίτημα για υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 

Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο  
 

Είναι σημαντικό όλα τα αδέσποτα ζώα να είναι στειρωμένα, για τον περιορισμό του  

πληθυσμού τους και υγιή, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα για λόγους βιωσιμότητάς 

τους αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. Επίσης να γίνεται καταγραφή και σταθεροποίηση 

του αριθμού τους. 

Οι δράσεις του Δήμου είναι κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 

τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014  τεύχος 

Α΄αρθρ.46). 

Έτσι προβλέπεται ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων, σε κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα και το ιδιωτικό κτηνιατρείο του 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή βάσει της νομοθεσίας.  

Η από 2/5/2019 σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί, λόγω αυξημένου αριθμού 

αδέσποτων, εξαντλήθηκε. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προβούμε άμεσα σε εκ νέου 

ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει σχετική δομή στον δήμο ούτε 

ανάλογες ειδικότητες . 

Η υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την σήμανση και καταγραφή, τον κτηνιατρικό και 

αιματολογικό έλεγχο, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, κ.λ.π. των ζώων 

αυτών. 

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς γίνεται με την συμβολή του Δήμου, 

των φιλοζωικών σωματείων και ιδίων των πολιτών. Εν συνεχεία οδηγούνται τμηματικά στο 

ιδιωτικό  κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή 

ώστε να μπορεί  να φιλοξενήσει  προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς 

περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, 

στείρωση, σήμανση, καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ,  

2. ΣΤΕΙΡΩΣΗ,  





3. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ,  

4. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ,  

5. ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Β. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ:  

1.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ,  

2. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ,  

3. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Οι ανάγκες κτηνιατρικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του προγράμματος  φροντίδας 

αδέσποτων παραμένουν έντονες και επείγουσες ενώ πολλές φορές δεν υπήρξε η 
δυνατότητα κάλυψης επείγοντων ή απρόβλεπτων καταστάσεων (π.χ. μαζικές 
δηλητηριάσεις, ασθένειες, ατυχήματα). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και την οικονομική δυνατότητα του, ο Δήμος Σιντικής 
πρέπει να διαθέσει εκ νέου πιστώσεις για την κτηνιατρική υποστήριξη του προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων στα έτη 2020 – 2021 συνολικού ύψους 24.000€.  
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
ΜΟΝ 

 
ΤΙΜΗ € 

1 Απλή επίσκεψη ( ανίχνευση microchip) Σκύλος-Γάτα 10,00 

 
2 

Απλή επίσκεψη με ενέσιμη θεραπεία Σκύλος-Γάτα 15,00 

 
3 

Aιμοληψία-Βιοχημικές εξετάσεις αίματος Σκύλος-Γάτα 
4,00 ανά 
παράμετρ 

4 Ορολογική Εξέταση Σκύλος-Γάτα 15,00 

5 Αιμοληψία- Γενική εξέταση αίματος Σκύλος-Γάτα 15,00 

 
 

6 

Ηλεκτρονική σήμανση (Τοποθέτηση microchip 
τεχνολογίας HDX ή FDX-B και καταχώριση στη 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση) 

Σκύλος -Γάτα 20,00 

7 Εμβολιασμός αντιλυσσικό Σκύλος-Γάτα 15,00 

 
8 

Εμβολιασμός (πλήρης) Σκύλος 
 
20,00 

 
 
9 

Ωοθηκοϋστερεκτομή με ενέσιμη αναισθησία ή 
εισπνευστική αναισθησία (μονοήμερη 
νοσηλεία) 

Γάτα 
 
50,00 

 
10 

Ωοθηκοϋστερεκτομή με ενέσιμη αναισθησία ή 
εισπνευστική αναισθησία (3ήμερη 
νοσηλεία) 

Σκύλα 
 
100,00 

 
11 

Ευνουχισμός με ενέσιμη αναισθησία ή εισπνευστική 
αναισθησία (μονοήμερη νοσηλεία) 

Γάτος 40,00 

12 
Ευνουχισμός με ενέσιμη αναισθησία ή 
εισπνευστική αναισθησία (3ήμερη νοσηλεία) 

Σκύλος 
 
90,00 

 
 

13 
Ακτινογραφία ψηφιακή ή αναλογική Σκύλος-Γάτα 15,00 

 
14 

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη 
αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση) 

Γάτα 
 
50,00 

 





 
15 

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη 
αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση) 

Σκύλος  
60,00 

 
16 

Ορθοπεδική επέμβαση (ελαφρύ περιστατικό, 
νοσηλεία κατά περίπτωση) 

Σκύλος-Γάτα 
 
200,00 

 
17 

Ορθοπεδική επέμβαση (σοβαρό περιστατικό, 
νοσηλεία κατά περίπτωση) 

Σκύλος-Γάτα 
 
300,00 

18 Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος- νάρθηκας) Γάτα 60,00 

19 Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος- νάρθηκας) Σκύλος 80,00 

20 
Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά 
περίπτωση) 

Γάτα 120,00 

21 
Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά 
περίπτωση) 

Σκύλος 180,00 

22 Πυομήτρα Γάτα 
 
120,00 

23 Πυομήτρα Σκύλος 
 
180,00 

24 Διαχείριση δηλητηριασμένου Σκύλος-Γάτα  
50,00 

25 Ευθανασία Σκύλος-Γάτα 
 
20,00 

26 
Εντατική νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή, ιατρική 
παρακολούθηση) 

Γάτα 
 

25,00 
/ημέρα 

27 
Εντατική νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή, ιατρική 
παρακολούθηση) 

Σκύλος 
 

25,00/ 
ημέρα 

 

28 

Περισυλλογή και μεταφορά (από το Δήμο προς το 
χώρο παροχής κτηνιατρικής 
φροντίδας) 

Σκύλος-Γάτα 20,00 

29 Αποπαρασίτωση (έσω-έξω) Σκύλος-Γάτα 
 
10,00 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες ή μέχρι της εξάντλησης του 
ποσού  των 24.000 € με ΦΠΑ. Ασφαλώς κάποιες εργασίες/υπηρεσίες μπορεί να  μην 
υλοποιηθούν καθόλου.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται με βάση τις ανάγκες του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων με έμφαση και προτεραιότητα στις κτηνιατρικές εργασίες υποχρεωτικής 
φύσης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ο ίδιος ή μέσω τρίτου κτηνιατρείο εντός του Δήμου 
Σιντικής ώστε να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά γρηγορότερα και να ελαχιστοποιούνται 
οι μετακινήσεις. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα εκτός του Δήμου και 
υποκατάστημα εντός, θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του προγραμματισμένα στο 
υποκατάστημα τουλάχιστον 2 ημέρες την  εβδομάδα, ενώ τα άμεσα και έκτακτα 
περιστατικά  θα μπορούν να εξυπηρετούνται στην έδρα του. 

Ο ανάδοχος μπορεί να συνάπτει συνεργασίες με συμφωνητικό με τρίτους για την 
λειτουργία του τοπικού κτηνιατρείου. Στην περίπτωση αυτή έχουμε στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων και πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 





Η συνολική δαπάνη (24.000,00 €) θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2020 και 
2021 στον ΚΑΕ 00.6117.01. Πιστώσεις του 2020 που δεν θα εξαντληθούν θα μεταφερθούν στο 
2021. 
Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός επιμερισμός της δαπάνης προϋπολογίζεται ως εξής: 

Έτος 2020: 16.033,21 (με ΦΠΑ) 
Έτος 2021:  7966,79  (με ΦΠΑ) 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 

Λεωνάκης Λεωνίδας 
 
 






