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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Η μελέτη αφορά στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων περιόδου 2019-2020 και συγκεκριμένα στη 

περισυλλογή και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Οι εργασίες θα 

εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

τον ΚΑ Δαπανών 70-6117.002. Το έργο θα είναι συνεχιζόμενο έως και 30/4/2020 με δυνατότητα μικρής 

παράτασης αν δεν έχει εξαντληθεί όλο το ποσό. Προβλέπεται το ποσό των 14.000,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2019 και το ποσό των 10.800,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ για το έτος 2020. 

Οι κτηνιατρικές εργασίες έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, στην ομάδα Α και στην ομάδα Β. Οι εργασίες της 

ομάδας Α θα πραγματοποιούνται στο χώρο του κυνοκομείου και δημοτικού κτηνιατρείου και τα υλικά 

και μέσα θα παρέχονται από το Δήμο Ηρακλείου. Ο εντολοδόχος της ομάδας Α οφείλει να παρευρίσκεται 

καθημερινά στο κυνοκομείο Ηρακλείου για τουλάχιστον 3 ώρες, εκτός από Σαββατοκύριακα, για τις 

κτηνιατρικές εργασίες των σκυλιών που φιλοξενούνται και για τις στειρώσεις, ενώ θα οριστεί και 

υγειονομικός υπεύθυνος του κυνοκομείου Ηρακλείου.  

Στην Ομάδα Α περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

1. Στείρωση θηλυκών σκυλιών: Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με απορροφήσιμα ράμματα στα 

θηλυκά αδέσποτα σκυλιά. Αφορά μόνο την εργασία του κτηνιάτρου, με αναλώσιμα υλικά και μέσα 

που απαιτούνται από τα υλικά του δημοτικού κτηνιατρείου Ηρακλείου. 

2. Στείρωση αρσενικών σκυλιών: Ορχεκτομή με απορροφήσιμα ράμματα. Αφορά μόνο την εργασία 

του κτηνιάτρου, με αναλώσιμα υλικά και μέσα που απαιτούνται από τα υλικά του δημοτικού 

κτηνιατρείου Ηρακλείου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των στειρώσεων (αρσενικών και θηλυκών σκυλιών) ανέρχεται σε 14.000 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

3. Επίσκεψη στο κυνοκομείο:  

Η τιμή ορίζεται ανά επίσκεψη και συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες όπου χρειαστεί, 

ανεξάρτητα από το είδος και τον αριθμό των εργασιών που θα πραγματοποιούνται ανά επίσκεψη: 

α) Αποπαρασίτωση: Χορήγηση ενδοπαρασιτικών  ανθελμινικών και εξωπαρασιτικών φαρμάκων, ανάλογα 

με το βάρος του ζώου. Δε συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα, τα οποία βαρύνουν το Δήμο.  

β) Εμβολιασμοί: Χορήγηση εμβολίων (πενταπλό, αντιλυσσικό κλπ)  για τα αδέσποτα σκυλιά με αναλώσιμα 

υλικά και μέσα που απαιτούνται από το δημοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

γ) Ηλεκτρονική ταυτοποίηση: Τοποθέτηση microchip με αναλώσιμα υλικά και μέσα που απαιτούνται από 



το δημοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου. 

δ) Δερματοστιξία: Τατουάζ στο αριστερό αυτί του ζώου με ανεξίτηλο μελάνι με υλικά και μέσα που 

απαιτούνται από το δημοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου. 

ε) Τεστ λεϊσμανίασης: Τα τεστ λεϊσμανίασης θα δίδονται από τον Δήμο Ηρακλείου.  

στ) Εξέταση και παρακολούθηση εριλιχίωσης, λύσσας, ψωρίασης και άλλων νοσημάτων: Εξέταση και 

παρακολούθηση για διάγνωση περιπτώσεων σαρκοκοπτικής ψώρας, αφροδίσιων, Λύσσας, Ερλιχίωσης και 

Λεϊσμανίασης και παρακολούθηση περιστατικών με υλικά και μέσα που απαιτούνται από το δημοτικό 

κτηνιατρείο Ηρακλείου.  

ζ) Ευθανασία: Υλοποίηση διαδικασίας ευθανασίας, στις περιπτώσεις που κριθούν αναγκαίες, μετά την 

έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις αυτού με υλικά και μέσα που 

απαιτούνται από το δημοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

η) Κουρέματα όπου χρειαστεί:  Περιλαμβάνονται κουρέματα και εργασίες καλλωπισμού, εφόσον 

απαιτηθεί με μέσα που  απαιτούνται από το δημοτικό κτηνιατρείο. 

4. Αντιμετώπιση έκτακτων ελαφρών περιστατικών: Περιλαμβάνει κτηνιατρική εξέταση και 

φροντίδα για έκτακτα περιστατικά (π.χ. Μικροτραυματισμοί  από τροχαία ατυχήματα με ράμματα, 

ενδοφλέβια χορήγηση ορών), ελαφρού χαρακτήρα, που δεν απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία, με 

αναλώσιμα υλικά και μέσα που απαιτούνται από το δημοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των επισκέψεων στο κυνοκομείο και της αντιμετώπισης των έκτακτων 

ελαφρών περιστατικών ανέρχεται σε 5.050 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

 

Στην Ομάδα Β περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

Οι εργασίες της ομάδας Β περιλαμβάνουν εργασίες και εξετάσεις με μέσα και υλικά που δεν διαθέτει 

το δημοτικό κτηνιατρείο και θα πραγματοποιούνται εξωτερικά, με έξοδα του κτηνιάτρου, ο οποίος θα 

τα τιμολογεί αργότερα. 

1. Εξέταση – χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών: Περιλαμβάνει 

κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για έκτακτα περιστατικά σοβαρού χαρακτήρα, που απαιτούν 

ορθοπεδικά χειρουργεία, (κατάγματα, αφαίρεση νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.), με υλικά 

που θα διαθέτει ο κτηνίατρος. 

2. Ακτινογραφία: Ακτινογραφία με έξοδα του κτηνιάτρου.  

3. Γενικές εξετάσεις αίματος:  Γενικές εξετάσεις αίματος με έξοδα κτηνιάτρου. 

4. Γενική εξέταση ούρων:  Γενική εξέταση ούρων με έξοδα κτηνιάτρου. 

5. Ορολογική εξέταση αίματος λεϊσμανίασης: Ορολογικός έλεγχος σκύλων υπόπτων για 

λεϊσμανίαση με έξοδα κτηνιάτρου. 

6. Εξέταση βιοχημικών παραμέτρων λεϊσμανίασης: Περιλαμβάνει εξέταση βιοχημικών παραμέτρων 

λεϊσμανίασης (ουρια, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γ-GT με έξοδα κτηνιάτρου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ομάδας Β ανέρχεται σε 950 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι μπορούν να δηλώσουν είτε για τη μία από τις ομάδες παροχής κτηνιατρικών 

υπηρεσιών είτε και για τις δύο ομάδες. 

Ο εντολοδόχος της Ομάδας Β οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα, όποτε χρειαστεί, στα έκτακτα χειρουργικά 

περιστατικά και στις εργασίες που περιγράφονται στην ομάδα Β, κατόπιν συνεννόησης με τον κτηνίατρο του 

δημοτικού κτηνιατρείου και κυνοκομείου. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών είναι 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24% 
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Ο Αντιδήμαρχος 
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