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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               Καξπελήζη 15/04/2016 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ                                                       Αξηζ. Πξση. 4682 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ                                    

ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Γξαθείν Κηεληαηξηθήο & Γηαρείξηζεο θαγείσλ 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Τπηρεζίας με ανηικείμενο «Παροτή σπηρεζίας κηηνιάηροσ για ηην θρονηίδα ηων 

αδέζποηων ζώων ζσνηροθιάς» 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/2014, φπσο αληηθαηέζηεζε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4039/2012, νη δήκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. 

 

Δπεηδή ν Γήκνο Καξπελεζίνπ δελ δηαζέηεη θηελίαηξν γηα ηελ παξνρή θηεληαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε εξγαζία απηή πξέπεη λα αλαηεζεί ζε θηεληαηξείν πνπ ζα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ.  

 

Οη ππεξεζίεο  θξνληίδαο αδέζπνησλ δψσλ, πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθέο θηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο φπσο εμέηαζε ζθχισλ γηα ιετζκαλίαζε, βαζηθφ θηεληαηξηθφ έιεγρν-γεληθή 

εμέηαζε αίκαηνο, απνπαξαζίησζε, αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ, ζηείξσζε-λνζειεία, 

ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή, εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο φπσο 

εμέηαζε εξιηρίσζεο βαζηθφ εκβνιηαζκφ, παξαθνινχζεζε ιπζζχπνπησλ αδέζπνησλ 

ζθχισλ, επζαλαζία αδέζπνηνπ ζθχινπ, δηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ ζθχινπ θαη 

δηάθνξα απξφβιεπηα έθηαθηα ή επείγνληα πεξηζηαηηθά φπσο ρεηξνπξγηθέο 

κηθξνεπεκβάζεηο, νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία θ.ιπ.  

 

Ο θηελίαηξνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξαπάλσ εξγαζία πξέπεη λα αζθεί λφκηκα ην 

επάγγεικα ζε θηεληαηξείν πνπ ζα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη άδεηα, βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο (Ν.604/77θαη Π.Γ. 469/78, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

απφ ην άξζ. 14 ηνπ Ν.3170/03 θαη ηελ παξ. 14 ηνπ άξζ. 1 ηνπ Ν. 3399/2005). 

 

Ο θηελίαηξνο, ζα ηεξεί θαξηέια θαηαγξαθήο δψνπ, κε θσηνγξαθία θαη εκεξνιφγην 

πεξηζηαηηθψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία, 

ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ, είδνο πεξίζαιςεο, θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζηεηξψζεσλ, θιπ. θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν θαη ηνλ επηβιέπνληα 

ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο καο. Σν εκεξνιφγην απηφ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί, σο αξρείν ζηελ 

ππεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην βηβιίν εηζφδνπ-εμφδνπ αδέζπνησλ δψσλ 

γηα ην  έηνο 2016. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην θηεληαηξείν βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, ην 

ζπλεξγείν πεξηζπιινγήο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ηνλ θηελίαηξν, ζα 

πξνζθνκίδεη ηα δψα ζην θηεληαηξείν ηελ εκέξα πεξηζπιινγήο ή ην αξγφηεξν ηελ 

επφκελε 
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ε πεξίπησζε πνπ ην θηεληαηξείν βξίζθεηαη εθηφο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, ν 

αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα, ηε κεηαθνξά απηψλ απφ ην 

ρψξν θχιαμεο ηνπ Γήκνπ ζην θηεληαηξείν ηνπ εληφο δχν εκεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 
 

Ο έιεγρνο ηεο παξνρήο ησλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ (ΔΠΠΔ) πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο. Σν έξγν ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο ζα 

ππνβνεζείηαη απφ ηελ πεληακειή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο  ε νπνία δχλαηαη λα γλσκνδνηεί θαη λα 

εηζεγείηαη ζηελ ΔΠΠΔ ζρεηηθά. 

 

πγθεθξηκέλα ε ππεξεζίεο θηεληάηξνπ  ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

1) ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ 

Οξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηίηινπ αληηζσκάησλ θαηά ηεο Leishmania spp 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/14 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε θφζηνπο ιήςεο δείγκαηνο, απνζηνιήο θ.ιπ. 

 

2) ΒΑΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ-ΓΔΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΜΑΣΟ 

ΚΤΛΟΤ 

Αθνξά βαζηθφ θηεληαηξηθφ έιεγρν θαη γεληθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. 

 

3) ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΩΖ ΑΠΟ ΔΝΓΟΠΑΡΑΗΣΑ 

Αθνξά ζηελ ρνξεγία αλζεικηθψλ θαξκάθσλ αλαιφγσο ηνπ βάξνπο ηνπ δψνπ 

 

4) ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΩΖ ΑΠΟ ΔΚΣΟΠΑΡΑΗΣΑ 

Αθνξά ηελ µεγάιε αληηπαξαζηηηθή αµπνχια πνπ δηψρλεη ηα εμσπαξάζηηα  

 

5) ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΛΤΗΚΟΤ ΔΜΒΟΛΗΟΤ 

Αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα 

 

6) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΜΔ ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 

ΚΟΝΚΑΡΓΑ  

Αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε κε  microchip ζηελ αξηζηεξή εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

ηξαρήινπ ηνπ ζθχινπ θαη θαηαρψξεζε ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε ζήκαλζεο 

θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πεξηιαίκηνπ ζην νπνίν ζα 

αλαξηάηαη κεηαιιηθή θνλθάξδα σο απνδεηθηηθφ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ αληηιπζζηθνχ 

εκβνιηαζκνχ.  

 

7) ΣΔΗΡΩΖ ΘΖΛΤΚΟΤ ΚΤΛΟΤ 

Αθνξά ζηελ πιήξε σνζεθν-πζηεξεθηνκή θαη ξάκκαηα απνξξνθήζηκα ζηα ζειπθά 

αδέζπνηα ζθπιηά.  

 

8) ΣΔΗΡΩΖ ΑΡΔΝΗΚΟΤ ΚΤΛΟΤ 

Αθνξά ζηελ αθαίξεζε φξρεσλ θαη  ξάκκαηα απνξξνθήζηκα ζηα αξζεληθά αδέζπνηα 

ζθπιηά. 

 

9) ΖΜΔΡΖΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ  ΚΤΛΟΤ  

 Πεξηιακβάλεη ηε θηινμελία θαη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ λνζειεπφκελνπ δψνπ 
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κεηά ηε ζηείξσζε.  

 

10) ΔΞΔΣΑΖ ΔΡΛΗΥΗΩΖ 

 

11) ΔΜΒΟΛΗΑ ΚΤΛΟΤ 

Αθνξά  ελέζηµε  ρνξήγεζε  εκβνιίσλ ζηα αδέζπνηα  ζθπιηά  γηα ηηο αζζέλεηεο: 

Παξβνεληεξίηηδα (ηχθνο), Νφζν ηνπ Carre΄ (κφξβα), Λεπηνζπείξσζε, Λνηκψδεο 

επαηίηηδα. 

 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ –ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΛΤΤΠΟΠΣΩΝ ΕΩΩΝ 

Αθνξά  δψα πνπ έρνπλ αθξαία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ν ζθχινο έρεη δαγθψζεη 

άλζξσπν) θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ παξαθνινχζεζε γηα 15 εµέξεο απαξαίηεηα απφ 

θηελίαηξν. Καηφπηλ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ σο µε ιπζζχπνπην θαη ζε  πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ηνπ δψνπ ή εάλ απηφ θξηζεί ιπζζχπνπην ζηέιλεηαη  ν εγθέθαινο ηνπ δψνπ ζην 

ΚΗΛΠΑΝ γηα εξγαζηεξηαθή εμαθξίβσζε ηεο αζζέλεηαο. 

 

13. ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΚΤΛΟΤ 

 Δάλ ν θηελίαηξνο δηαπηζηψζεη φηη ν αδέζπνηνο ζθχινο είλαη επηθίλδπλνο ή πάζρεη απφ 

αλίαηε αζζέλεηα ή είλαη πιήξσο αλίθαλνο λα απηνζπληεξεζεί ιφγσ γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο 

επδσίαο ηνπ θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπ, εθδίδεη ζρεηηθή γλσκάηεπζε θαη 

ελεκεξψλεη ηελ πεληακειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 

λ.4235/2014. 

 

14. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΜΔΝΟΤ ΚΤΛΟΤ  

Πεξηιακβάλεη ηελ νξνζεξαπεία θαη ηε ρνξήγεζε αληηδφησλ αλάινγα κε ην δειεηήξην 

ζηελ πεξίπησζε δειεηεξηαζκέλνπ δψνπ. 

 

15. ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ- ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ (θαη’ 

απνθνπή ρξέσζε) 

Πεξηιακβάλεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ηξαπκαηηζκέλνπ δψνπ ή δψνπ πνπ λνζεί, 

ρεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο φπσο  ζπξξαθή ηξαπκάησλ,  δηάλνημε θαη θαζαξηζκφ 

απνζηεκάησλ,  αθαίξεζε νγθηδίσλ θιπ., νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία, εηδηθέο ζεξαπείεο 

θαη εμεηάζεηο, επηπιένλ κέξεο λνζειείαο, θ.ιπ. 

 

Δπεηδή δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ δψσλ ή δψσλ πνπ 

λνζνχλ, γηα ηελ  πηζαλή ηαηξηθή πεξίζαιςε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί) νξίδεηαη έλα πνζφ θαη' απνθνπή ζην ηέινο ηνπ πίλαθα ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Δπίζεο, επεηδή δελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί ν αξηζκφο ησλ αδέζπνησλ δψσλ θαη ηα 

παζνινγηθά πεξηζηαηηθά πνηθίιεο αηηηνινγίαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα κελ 

πξνζδηνξηζζνχλ αξηζκεηηθά νη αλά είδνο δεηνχκελεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, αιιά ε 

παξνρή απηψλ λα εθαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε πνπ αλαθχπηεη, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη  ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηηκέο κνλάδνο γηα θάζε ππεξεζία ηνπ 

πίλαθα ηεο απφθαζεο αλάζεζεο.  
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000 Δσρώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

A/

A ΔΡΓΑΙΔ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΦΠΑ 23% 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 Δμέηαζε αίκαηνο γηα ιετζκάληα  15,45 3,55  19,00 € 

2 

Ζιεθηξνληθή ζήκαλζε- ζήκαλζε 

κε κεηαιιηθή θνλθάξδα 12,20 2,80 15,00 € 

3 

Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο-

Γεληθή εμέηαζε αίκαηνο ζθχινπ 15,45  3,55  19,00 € 

4 Απνπαξαζίησζε απφ ελδνπαξάζηηα  4,07 0,94  5,01 € 

5 Απνπαξαζίησζε απφ εθηνπαξάζηηα  8,13 1,87  10,00 € 

6 Αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο  8,13 1,87  10,00 € 

7 ηείξσζε ζειπθνχ ζθχινπ  81,30 18,70  100,00 € 

8 ηείξσζε αξζεληθνχ ζθχινπ 24,39 5,61 30,00 € 

9 Ζκέξα λνζειείαο 12,20  2,80  15,00 € 

10 Δμέηαζε εξιηρίσζεο 15,45  3,55  19,00 € 

11 Δκβφιηα ζθχινπ 12,20  2,80  15,00 € 

12 

Παξαθνινχζεζε ιπζζχπνπησλ 

αδέζπνησλ ζθχισλ 

  

81,30  

  

  

  

  

18,70  

  

  

  

  

100,00 € 

  

  
  

13 Δπζαλαζία ζθχινπ 16,26 3,74 20,00 € 

14 

Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ 

ζθχινπ 24,39 5,61 30,00 € 

15 

Γηάθνξα απξφβιεπηα έθηαθηα ή 

επείγνληα πεξηζηαηηθά 

(ρεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο, 

νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία θ.ιπ.)     1500,00  

 

 

 

 

       Η σνηάκηης                                                                         Ο Ανηιδήμαρτος 

 

 

 

Βαζιλική Γραμμαηίκα                                                                Υρήζηος Νηέκας 

        Γεωπόνος 
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