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                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της µελέτης και ανάθεσης για την εργασία: «Περισυλλογή και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του αρθ. 54, παρ. 7 και λοιπών εφαρµοστέων διατάξεων. 

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.& Κ.-ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως προστέθηκε και ισχύει 

από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008): «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 

αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση (38) της παρ.1 του άρθ. 377 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

4) Τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5) Την υπ’ αριθ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.8.2010 Β’) απόφαση Υπ. Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε µε την περ. 72 της παρ. 1, του αρθ. 377 του Ν. 4412/2016. 

6) Το µε α.π. 4940/ 5.3.2020  πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ:20REQ006382943). 

7) Την υπ’αρ. 5039/6.3.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α Α/373 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής της ∆/νσης Οικον. Υπηρ. του ∆ήµου (Α∆Α: ΩΛΝΗΩΞΕ-33Υ) 

8) Την µε αριθ. 3/2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου. 

9) Την ανάγκη του ∆ήµου για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων» σύµφωνα µε την υποχρέωση 

που απορρέει από την παρ. 6 του αρθ. 46 του Ν. 4235/14 όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του αρθ. 98 του Ν. 

4039/12. 

10) Η αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1. Εγκρίνουµε την µε αριθ. 3/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την εργασία «Περισυλλογή και 

∆ιαχείριση αδέσποτων ζώων», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.   

2. Εγκρίνουµε την ανάθεση της εργασίας µε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 

 

     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



 

    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:          

  

 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ            

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2020                                                                                               

                                     

    

       Προϋπ.: 24.800,00 €                   

   Κ.Α.: 35-6142.014 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014, όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 9 

του Ν.4039/2012, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Επειδή ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, ούτε 

προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο στην περισυλλογή και αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς, όπως 

επίσης δεν διαθέτει όχηµα κατάλληλο για την ασφαλή µεταφορά των ζώων (κλιµατισµός, ειδικά ατοµικά 

κλουβιά), η εργασία αυτή δεν µπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου και πρέπει να ανατεθεί 

σε κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική, νοµίµως συµβεβληµένο/η µε ενδιαίτηµα που θα πληροί τις προϋποθέσεις 

της νοµοθεσίας που ισχύουν. Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαµβάνει την σήµανση, την καταγραφή, τον κτηνιατρικό και 

αιµατολογικό έλεγχο, τον εµβολιασµό και τον επαναληπτικό εµβολιασµό σε αδέσποτα ηλικίας κάτω των 

δέκα ετών, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, κ.λ.π., θα παρέχεται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόµιµα 

το επάγγελµα σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική, που θα διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και άδεια, βάσει 

της νοµοθεσίας (Ν.604/77, ΦΕΚ 163 Α’/13-6-77 και το Π.∆. 469/78, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν από το άρθ. 14 του Ν.3170/03 και του άρθ. 9 του Ν. 4039/12, το άρθ. 46 του Ν.4235/14).  

 

Τα αδέσποτα ζώα θα περισυλλέγονται από κοινόχρηστους χώρους, σχολικά συγκροτήµατα και λοιπές 

δηµόσιες ή δηµοτικές εγκαταστάσεις. Επεµβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπονται µόνο στην περίπτωση 

όπου αδέσποτα ζώα έχουν εισέλθει σε αυτές και κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη ή παρουσίας αυτού.  

 

Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική 

εξέταση, θα εµβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται, θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά µε την 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



τοποθέτηση µικροπλακέτας (microchip) ως αδέσποτα του ∆ήµου και θα καταγράφονται στη διαδικτυακή 

ηλεκτρονική βάση (άρθρ. 1 του Ν.4039/12 - ΦΕΚ 15 Α’/02-02-12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 - ΦΕΚ 32 Α’/11-2-14).  

Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή θα επανεντάσσονται 

στο οικείο τους περιβάλλον (παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4039/12 - ΦΕΚ 15 Α’/02-02-12, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 - ΦΕΚ 32 Α’/11-2-14). 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και υποβάλλονται σε θεραπεία ή χειρουργική επέµβαση παραµένουν 

στο κτηνιατρείο/κλινική για εύλογο χρονικό διάστηµα µέχρι την αποθεραπεία τους και στη συνέχεια 

επανεντάσσονται. Εάν  κάποιο ζώο παρουσιάσει φλεγµονή ή υποτροπιάσει η κατάσταση υγείας του, σε 

χρονικό διάστηµα πλησίον της επιστροφής - επανένταξής του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να περισυλλέξει εκ 

νέου το ζώο και να φροντίσει για την πλήρη αποθεραπεία του, χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση του 

∆ήµου. Εάν κάποιο από τα ζώα χρήζει αντιβιοτικής θεραπείας, δύναται τα φάρµακα να συνταγογραφούνται 

ή να παρέχονται από τον Ανάδοχο ώστε να χορηγούνται από έµπειρα µέλη φιλοζωικών σωµατείων. 

Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνο 

ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας και 

αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία 

υιοθεσίας του, υποβάλλεται σε ευθανασία (παρ. 4, 12, άρθ. 9 του Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν από το άρθ. 46, του Ν.4235/14). 

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) «Πρόγραµµα Επιτήρησης και 

Καταπολέµησης της Λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση των 

αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 µηνών, επιβάλλεται η διασφάλιση του προληπτικού 

αντιλυσσικού εµβολιασµού στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν ιστορικό εµβολιασµού κατά της λύσσας, 

µέχρι την στιγµή της εξέτασής τους, ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία του επαναληπτικού τους εµβολιασµού».  

Η αντιµετώπιση των ενδεχόµενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’ αριθµ. 

Υ1/Γ.Π.οικ.52929/3-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (Α∆Α: 67Ν9ΘΧΟ1) 

Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 

Σε περίπτωση όπου εντοπιστεί ζώο να κυκλοφορεί ασυνόδευτο ή να δείχνει ότι έχει εγκαταλειφτεί, θα 

περισυλλέγεται και θα υποβάλλεται σε ανίχνευση microchip ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη ιδιοκτήτη. Εάν 

δεν υπάρχει microchip  το ζώο αντιµετωπίζεται  ως αδέσποτο. 

Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτός υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα έξοδα που έχουν γίνει για 

το συγκεκριµένο ζώο (επί αποδείξη) για την παραλαβή του. 

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται µε ενέργειες του αναδόχου και ανά περίπτωση είναι 

δυνατόν να γίνει και µε συνδροµή φιλοζωικών σωµατείων.  

Η παραλαβή θα γίνεται σε µέρες και ώρες που θα συµφωνηθούν µεταξύ Υπηρεσίας του ∆ήµου και 

Αναδόχου, εκτός απροόπτου (π.χ. τροχαίο ατύχηµα), όπου τότε ο Ανάδοχος θα κληθεί από την Υπηρεσία 

να εξυπηρετήσει την ανάγκη άµεσα. Αυστηρά, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άµεσα σε αιτήµατα 
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του ∆ήµου, σε κάθε έκτακτο περιστατικό, οποτεδήποτε κληθεί εντός του 24ωρου και να παράσχει τις 

απαιτούµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες.  

Στην περίπτωση έκτακτου περιστατικού περισυλλογής αδέσποτου ζώου, σε ώρες και µέρες εκτός 

λειτουργίας των υπηρεσιών του δήµου (π.χ. αργίες, σαββατοκύριακα κλπ), ο ανάδοχος θα καλείται από τον 

αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον αρµόδιο υπάλληλο, για να εξυπηρετήσει άµεσα. Επίσης θα υπάρχει η 

δυνατότητα, το τραυµατισµένο/άρρωστο ζώο, να µεταφερθεί στον χώρο του αναδόχου από µέλος 

φιλοζωικού σωµατείου ή από δηµότη εφόσον έχει υπάρξει προηγουµένως επικοινωνία και συγκατάθεση από 

τον Αντιδήµαρχο ή τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου. 

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει 

στην υπηρεσία τα εξής: 

α) Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου/κλινικής ζώων και άδεια λειτουργίας ενδιαιτήµατος µικρών ζώων, εν ισχύ 

(δύναται η συνεργασία µεταξύ αναδόχου κτηνίατρου/κλινικής και ενδιαιτήµατος να γίνει δεκτή, εφόσον 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση και από τα δύο µέρη, για την µεταξύ τους αποδοχή συνεργασίας, στην παροχή 

της συγκεκριµένης εργασίας). 

β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για σωµατείο, 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται: 

 - ο απαιτούµενος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία εξοπλισµός και η κτιριακή υποδοµή που διαθέτει,   

   - η διάθεση οχήµατος, κατάλληλα αδειοδοτηµένου, για την ασφαλή µεταφορά ζώων, µε ειδικά ατοµικά 

κλουβιά. Τα κλουβιά µεταφοράς να έχουν το κατάλληλο µέγεθος και αντοχή ώστε να είναι ασφαλή για τα ζώα 

και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισµό, 

- ότι θα ανταπεξέλθει στα έκτακτα περιστατικά, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ανεξαρτήτως ηµέρας αργίας ή 

Σαββατοκύριακου 

- ότι έλαβε γνώση της µελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήµερος των επιτόπιων 

συνθηκών, µε εκτίµηση των ιδιαίτερων τυχόν προβληµάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας, 

δ) Κατάσταση µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή, 

ε) Κατάσταση µε το εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς, το οποίο θα 

στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την εργασία αυτή καθώς και περιγραφή της 

εκπαίδευσης που έχει λάβει. 

ζ) Αναλυτική τιµολόγηση για κάθε µία κτηνιατρική υπηρεσία ξεχωριστά  

η) Οικονοµική προσφορά στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 

αντιγράφων, των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται 

στην συγκεκριµένη ρύθµιση και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι 

ευανάγνωστα και ευκρινή.  

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν 

στη ρύθµιση. 
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Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται υποχρεωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατά περίπτωση. Οι υποχρεωτικές 

υπηρεσίες είναι:  

1. Περισυλλογή, µεταφορά και επανένταξη 

2. Εξέταση σκύλων για λεϊσµανίαση 

3. Ειδική σήµανση µε περιλαίµιο 

4. Στείρωση  

5. Αποπαρασίτωση 

6.  Αντιπαρασιτικό κολάρο   

7. Κτηνιατρική εξέταση - γενική εξέταση αίµατος 

8. Χορήγηση αντιλυσσικού  εµβολίου 

9. ∆ερµατοστιξία αυτιού σκύλου, αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτας 

10. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση 

11. Παραµονή – νοσηλεία 

 

Kατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, η Υπηρεσία 

αντιµετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθµός αποδείχθηκε µη 

προβλέψιµος. Επίσης, κατά καιρούς ο ∆ήµος έχει κληθεί να εκτελέσει εισαγγελικές παραγγελίες, σχετικά µε 

την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των 

προτέρων, όµως είναι ανάγκη να συµπεριληφθούν στον προϋπολογισµό δεσµεύοντας ένα ποσό για το 

σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να µην προσδιοριστούν αριθµητικά οι ανά είδος ζητούµενες 

κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά η παροχή αυτών να εφαρµόζεται κατά περίπτωση που ανακύπτει, σύµφωνα 

µε τις ενδεικτικές τιµές µονάδος της µελέτης και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού. Το 

συνολικό κόστος της εργασίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό του Κ.Α. 35-6142.014 «Περισυλλογή και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων» του οικονοµικού έτους 2020 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

                                                                                                        

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην εργασία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου Π. Φαλήρου, σύµφωνα µε το αρθ. 46 του Ν. 4235/2014. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε αδέσποτα ζώα (σκύλοι, 

γάτες) που χρήζουν περίθαλψη, στείρωση, εµβολιασµό, κτηνιατρικό έλεγχο ή/και θεραπεία.  

Τα αδέσποτα θα περισυλλέγονται και θα µεταφέρονται µε ειδικά εξοπλισµένο ασθενοφόρο του αναδόχου, το οποίο θα 

πρέπει να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού και ειδικά ατοµικά κλουβιά για κάθε ζώο ξεχωριστά. Η περισυλλογή θα γίνεται µε 

ενέργειες του αναδόχου και είναι δυνατόν να γίνει και µε συνδροµή φιλοζωικών σωµατείων, κατόπιν συνεννόησης µε την 

Υπηρεσία και αναλόγως των περιστατικών που θα προκύπτουν. 

Η εργασία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά 

στην Τεχνική Περιγραφή.   

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
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• του άρθρου 118 του νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από παρ. 13, άρθρου 20 Ν.3731/08 

• Ν.3852/2010 

• Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) 

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισµός µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη 

δ. Τιµολόγιο µελέτης  

 

Άρθρο 4ο:     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι εξάντλησης του συµβατικού ποσού και πάντως 

όχι πέραν των δώδεκα µηνών.  

 

 

Άρθρο 5ο:     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

• Να παρέχει έµπειρο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο για τη συγκεκριµένη εργασία. 

• Να τηρεί αυστηρή καταγραφή των ζώων που περισυλλέγονται,  

• Να τηρεί όλα τα παραστατικά των εξετάσεων, εµβολιασµών, θεραπευτικές αγωγές και παρατηρήσεις αναλόγως 

την περίπτωση, για κάθε ζώο ξεχωριστά – ατοµική καρτέλα. 

• Σε περίπτωση θανάτου του ζώου να χορηγεί έκθεση από τον θεράποντα κτηνίατρο.   

• Στο ενδεχόµενο θανάτου αδέσποτων ζώων, σηµασµένα µε το microchip - ηλεκτρονική σήµανση ∆ήµου Παλαιού 

Φαλήρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει έως τρία περιστατικά, για την αποτέφρωση αυτών. Η υποχρέωση αυτή 

δεν θα πρέπει να συγχέεται από την υποχρέωση του αναδόχου, όταν το περιστατικό συµβεί κατά την παροχή 

κτηνιατρικής υπηρεσίας ή καθ όσον αυτό βρίσκεται στο ενδιαίτηµα. 

• Να αναλαµβάνει την ευθύνη της θεραπείας και να λαµβάνει τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα για την προστασία 

της ∆ηµόσιας Υγείας. 

• Να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία τα στοιχεία επικοινωνίας ενός τουλάχιστον υπαλλήλου, µε τον 

αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος σε 24ωρη βάση, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που θα 

προκύψουν. Σε τυχόν αλλαγή υπαλλήλου ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Υπηρεσία. Σε τυχόν δήλωση 

αδυναµίας του αναδόχου για παροχή υπηρεσίας σε έκτακτο περιστατικό ή στην περίπτωση όπου αυτός δεν ανταποκριθεί 

θεωρείται έκπτωτος. 

• Να παρέχει συµπληρωµατική αγωγή/θεραπεία, χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου, όταν 

διαπιστωθεί, ότι εντός 5 ηµερών από την επιστροφή του ζώου στο ∆ήµο, αυτό δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως και η 

κατάσταση της υγείας του παραµένει επιβαρυµένη.  

• Ο ανάδοχος οφείλει να διενεργεί βιοψία και να εκδίδει γνωµάτευση σε περιπτώσεις λυσσύποπτων ζώων καθώς 

και να φροντίζει για την αποτέφρωσή τους. 

• Η αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτας, θα παρέχεται δωρεάν. 
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Β. Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο ζώο, υποχρεούται να  αποστείλει στην Υπηρεσία τα 

ακόλουθα: 

i. Ατοµική Καρτέλα που περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1711/150664/4.12.14 Αποφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. 

Αν. & Τροφ., τα εξής: 

1. Φωτογραφία του ζώου 

2. Το φύλο 

3. Τη φυλή 

4. Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίµηση) 

5. Το µέγεθος (π.χ. µικρόσωµο, µεσαίου µεγέθους, µεγαλόσωµο) 

6. Αριθµό σήµανσης 

7. Ηµεροµηνία περισυλλογής 

8. Τοποθεσία περισυλλογής 

9. Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

10. Ηµεροµηνία και είδος εµβολιασµών 

11. Ηµεροµηνία στείρωσης 

12. Όνοµα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

13. Είδος παρεχόµενης νοσηλείας και χρονικό διάστηµα νοσηλείας 

14. Προορισµός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

15. Ηµεροµηνία θανάτου. 

16. Ηµεροµηνία και τόπος επανένταξης 

17. Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου. 

 

ii. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήµανση πιστοποιηµένος κτηνίατρος από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταγράφει το ζώο στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.  

iii. Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσµατα αυτών 

iv. Καταγραφή των φαρµάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία  

 

Γ. Να συνδράµει την Υπηρεσία στην εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας σχετικά µε διαχείριση αδέσποτων ζώων.  

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση 

της συγκεκριµένης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την 

πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 

λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
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προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα 

 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και 

αµετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.     

 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται από τις υπηρεσίες που προσφέρει και 

µέχρι εξαντλήσεως του ποσού 24.800,00 ευρώ του προϋπολογισµού 2020, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. O 

ανάδοχος εξοφλείται τµηµατικά, µε την προσκόµιση τιµολογίων. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

 

Άρθρο 10ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και 

εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :   Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.              

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

 

AΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Α∆ΕΣΠΟΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Α) Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευµένο, έµπειρο προσωπικό, αδειοδοτηµένα οχήµατα ασφαλούς 

µεταφοράς ζώων (ασθενοφόρο), κλιµατιζόµενα και σύγχρονο εξοπλισµό περισυλλογής. 

Β) Μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, 

στους χώρους του αναδόχου (για την εφαρµογή του προγράµµατος όπως θα ορίζεται από την σύµβαση µεταξύ του 

∆ήµου Παλαιού Φαλήρου & του αναδόχου) και την επαναφορά τους στον χώρο περισυλλογής.  

Τιµή εφαρµογής:  12 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ                                           

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΚΑΛΑΖΑΡ)  

Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωµάτων κατά της λεϊσµανίασης, σύµφωνα µε το 

Άρθρο 17α του Ν. 4235/14. 
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Τιµή εφαρµογής:  15 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δεκαπέντε  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτοµή και ράµµατα απορροφήσιµα στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά.  

Τιµή εφαρµογής:  59 € /θηλυκό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πενήντα εννέα ευρώ  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων και ράµµατα απορροφήσιµα στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. 

Τιµή εφαρµογής:  49€ /αρσενικό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα  εννέα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΣΚΥΛΟΥ  

Αφορά στην χορηγία ανθελµινικών φαρµάκων αναλόγως του βάρους του ζώου. 

Τιµή εφαρµογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά στην τοποθέτηση κτηνιατρικού κολάρου που διώχνει τα εξωπαράσιτα. 

Τιµή εφαρµογής:  8 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: οχτώ ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές αιµατολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου.  

Τιµή εφαρµογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΠΟΛΛΑΠΛΟ) 

Αφορά ενέσιµη χορήγηση πολλαπλού εµβολίου αφού προηγουµένως έχουν υποβληθεί σε αιµατολογική εξέταση. 

Τιµή εφαρµογής: 12 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ) 

Αφορά ενέσιµη χορήγηση αντιλυσσικού εµβολίου αφού προηγουµένως έχουν υποβληθεί σε αιµατολογική εξέταση. 

Τιµή εφαρµογής: 12 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά τοποθέτηση microchip συµβατό µε τη νέα νοµοθεσία. Πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή 

εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέκτης), το οποίο 

είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση, σύµφωνα µε το ISO 11784 και τεχνολογίας 
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HDX ή FDX-B και µπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε το πρότυπο ISO 11785 και καταχώριση 

στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.   

Τιµή εφαρµογής:  11 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: έντεκα  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά στην φύλαξη και διαµονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά διαµορφωµένα κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του Ν. 4039/12 µε άδεια του ενδιαιτήµατος εγκεκριµένη από την Περιφέρεια, εσωτερικά µε αυλή και χώρο άθλησης των 

ζώων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) κτιριακές εγκαταστάσεις που θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαµονής & 

διαφύλαξης και β) κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα φροντίζει για την νοσηλεία, καθαριότητα και σίτιση των 

αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για τον καθηµερινό έλεγχο αυτών. 

Ο χρόνος παραµονής του ζώου ορίζεται στις 7 ηµέρες, προκειµένου το αδέσποτο να έχει απολύτως αποθεραπευθεί από 

την επέµβαση της στειρώσεως, να έχει καλυφθεί µε αντιβίωση και µε το πέρας αυτής, να έχει εµβολιαστεί, πριν 

επιστραφεί στο ∆ήµο. 

Τιµή εφαρµογής:  46 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα έξι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ  

Αφορά στην τοποθέτηση ειδικού περιλαίµιου χρώµατος µπλε για τα αρσενικά ζώα και κόκκινου για τα θηλυκά ζώα,  

Τιµή εφαρµογής:  3 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τρία ευρώ 

 

ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ 

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο µε παραµονή έως 15 ηµέρες και µε ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  150 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ  

Αφορά σε έκτακτα περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε παραµονή έως 20 ηµέρες µε ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  250 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ  

Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµέρες µε 

ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  300 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τριακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (p.o.)  

Χορήγηση σιροπιού για ζώα βάρους µέχρι και 10 κιλά επί καθηµερινής βάσεως για ένα µήνα. 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



Τιµή εφαρµογής: 240 €/ ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: διακόσια σαράντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ (inj.)  

Ενέσιµη  φαρµακευτική αγωγή για ζώα βάρους άνω των 10 κιλών επί καθηµερινής βάσεως για ένα µήνα. 

Τιµή εφαρµογής: 270 €/ ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: διακόσια εβδοµήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ  18: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ & ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή πάσχει από ανίατη 

ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι 

πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη 

φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 46 του ν. 4235/2014. 

Επιτρεπόµενες µέθοδοι ευθανασίας: 

Ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών 

συγκεντρώσεων, ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρµακευτικών ουσιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µικρού 

µεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιηµένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέµηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο µπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.  

Μετά την ευθανασία του ζώου ακολουθείται αποτέφρωση. 

Τιµή εφαρµογής:  45 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα πέντε  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ 

Το αδέσποτο ζώο νοσηλεύεται για 28 ηµέρες και αν κριθεί απαραίτητο να παρέχεται δωρεάν η χηµειοθεραπεία. 

Τιµή εφαρµογής:  193 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν ενενήντα τρία  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευµένο προσωπικό,  παρακολουθείται η 

υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ηµέρες απαραίτητα και εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσίποπτα. Σε περίπτωση 

θανάτου ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσίποπτο ζώο, ο εγκέφαλος του ζώου αποστέλλεται στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή 

εξακρίβωση της ασθένειας. Η αντιµετώπιση των ενδεχόµενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες  των 

υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.52929/3-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (Α∆Α: 67Ν9Θ-ΧΟ1) Εγκυκλίων 

του Υπουργείου Υγείας. 

Τιµή εφαρµογής:  110 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν δέκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 

Το αδέσποτο νοσηλεύεται και υπόκειται σε 21ήµερη θεραπεία. 

Τιµή εφαρµογής:  183 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



Ολογράφως: εκατόν ογδόντα τρία ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

∆ιενεργείται σε πιστοποιηµένο εργαστήριο. 

Τιµή εφαρµογής:  17 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δεκαεπτά ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 23:  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 

Απαραίτητη παραµονή και θεραπεία 21-30 ηµερών. 

Τιµή εφαρµογής:  182 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα δύο ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 

Κάθε επιπλέον ηµέρα πέραν των επτά ηµερών παραµονής και θεραπείας εφόσον κριθεί απαραίτητο για ανάρρωση του 

αδέσποτου. 

Τιµή εφαρµογής:  9 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Εννέα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 

Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος. 

Τιµή εφαρµογής:  12 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟ 

Περιλαµβάνει τη λήψη ακτινογραφήµατος µε ταυτόχρονη χορήγηση βαρίου στο ζώο σε περίπτωση ειλεού. 

Τιµή εφαρµογής:  20 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Αφορά εξέταση αίµατος σε βιοχηµικό αναλυτή. 

Τιµή εφαρµογής:  3 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τρία ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαµβάνονται χειρουργικές µικροεπεµβάσεις, όπως η συρραφή τραυµάτων, η διάνοιξη και καθαρισµός αποστηµάτων, 

η αφαίρεση ογκιδίων κλπ. µε χορήγηση αναισθησίας. 

Τιµή εφαρµογής:  48 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Εξέταση µε ενδοσκόπιο οισοφάγου, στοµάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων. 

Τιµή εφαρµογής:  72 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



Ολογράφως: εβδοµήντα δύο ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ 

Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. 

Τιµή εφαρµογής:  85 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ογδόντα πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ 

Αφορά χειρουργείο στο αυτί του ζώου για τη θεραπεία του αιµατώµατος. 

Τιµή εφαρµογής:  80 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ογδόντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΚΥΛΟΥ 

Χρήση υπέρηχου. 

Τιµή εφαρµογής:  27 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι επτά  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 33: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ (ΦΟΛΑ) ΣΚΥΛΟΥ  

Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντιδότων ανάλογα µε το δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασµένου  

ζώου. 

Τιµή εφαρµογής:  45 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

 

AΡΘΡΟ 34: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  - ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Α∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Α) Περισυλλογή αδέσποτων γατών από  εκπαιδευµένο, έµπειρο προσωπικό, αδειοδοτηµένα οχήµατα ασφαλούς 

µεταφοράς ζώων (ασθενοφόρο), κλιµατιζόµενα και σύγχρονο εξοπλισµό περισυλλογής. 

Β) Μεταφορά αδέσποτων γατών από τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου στους χώρους του αναδόχου (για την εφαρµογή του 

προγράµµατος όπως θα ορίζεται από την σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου & του αναδόχου) και την 

επαναφορά του στον χώρο περισυλλογής.  

Τιµή εφαρµογής:  10 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ∆έκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 35: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτοµή  και ράµµατα απορροφήσιµα στις θηλυκές αδέσποτες γάτες.  

Τιµή εφαρµογής:  38 € /θηλυκό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τριάντα οχτώ ευρώ  

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά την αφαίρεση όρχεων και ράµµατα απορροφήσιµα στις αρσενικές αδέσποτες γάτες. 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



Τιµή εφαρµογής:  28 € /αρσενικό ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι οκτώ ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  ΓΑΤΑΣ 

Αφορά την χορηγία ανθελµινθικών φαρµάκων αναλόγως του βάρους του ζώου. 

Τιµή εφαρµογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 38: ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ 

Τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αµπούλας στο δέρµα του αυχένα της γάτας για αποµάκρυνση των ενδοέξω παρασίτων. 

Τιµή εφαρµογής:  13 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δεκατρία ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 39: ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές αιµατολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου.  

Τιµή εφαρµογής:  5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 40: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά ενέσιµη χορήγηση αντιλυσσικού εµβολίου αφού προηγουµένως έχουν υποβληθεί σε αιµατολογική εξέταση. 

Τιµή εφαρµογής: 12 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: δώδεκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 41: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ 

Αφορά τοποθέτηση microchip συµβατό µε τη νέα νοµοθεσία. Πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή 

εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέκτης), το οποίο 

είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση , σύµφωνο µε το ISO 11784 και τεχνολογίας 

HDX ή FDX-B και µπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται 

στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.   

Τιµή εφαρµογής:  11 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: έντεκα  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 42: ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ (ανά ηµέρα) 

Αφορά στην φύλαξη και διαµονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά διαµορφωµένα κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του Ν. 4039/12 µε άδεια του ενδιαιτήµατος εγκεκριµένη από την Περιφέρεια, εσωτερικά µε αυλή και χώρο  άθλησης των 

ζώων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) κτιριακές εγκαταστάσεις που θα  πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαµονής 

& διαφύλαξης  και β) κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα φροντίζει για την νοσηλεία, καθαριότητα και σίτιση των 

αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για τον καθηµερινό έλεγχο αυτών. 

Το αδέσποτο επανεντάσσεται αφού έχει απολύτως αποθεραπευθεί από την επέµβαση της στειρώσεως, να έχει καλυφθεί 

µε αντιβίωση και µε το πέρας αυτής, να έχει εµβολιαστεί, πριν επιστραφεί στο ∆ήµο. 

Τιµή εφαρµογής:  5,5 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



 

 

ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 43: ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ  

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο µε παραµονή έως 15 ηµέρες και µε ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  120 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 44: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΑΤΑΣ 

Αφορά σε έκτακτα περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε παραµονή έως 20 ηµέρες µε ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  180 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 45: ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΑΤΑΣ  

Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά, που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµέρες µε 

ακτινογραφία. 

Τιµή εφαρµογής:  230 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: διακόσια τριάντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 46: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνη ή πάσχει από ανίατη ασθένεια 

ή είναι πλήρως ανίκανη να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή της στη ζωή είναι πρόδηλα 

αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, 

εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας της, εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 

12, άρθρο 46 του ν. 4235/2014. 

Επιτρεπόµενες µέθοδοι ευθανασίας: 

Ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών 

συγκεντρώσεων, ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρµακευτικών ουσιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µικρού 

µεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιηµένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέµηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο µπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.  

Μετά την ευθανασία του ζώου ακολουθείται αποτέφρωση. 

Τιµή εφαρµογής:  20 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 47: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευµένο προσωπικό,  παρακολουθείται η 

υγεία τους για 14 ηµέρες απαραίτητα από κτηνίατρο και εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσίποπτα. Σε περίπτωση 

θανάτου ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσίποπτο ζώο, ο εγκέφαλος του ζώου αποστέλλεται στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή 

εξακρίβωση της ασθένειας. Η αντιµετώπιση των ενδεχόµενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες  των 
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υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.52929/3-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015 (Α∆Α: 67Ν9Θ-ΧΟ1) Εγκυκλίων 

του Υπουργείου Υγείας. 

Τιµή εφαρµογής:  100 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: εκατό  ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 48: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ 

Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος. 

Τιµή εφαρµογής:  10 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: ∆έκα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 49: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟ 

Περιλαµβάνει τη λήψη ακτινογραφήµατος µε ταυτόχρονη χορήγηση βαρίου στο ζώο σε περίπτωση ειλεού. 

Τιµή εφαρµογής:  20 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 50: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΑΤΑΣ 

Χρήση υπέρηχου. 

Τιµή εφαρµογής:  23 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι τρία ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 51: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ (ΦΟΛΑ) ΓΑΤΑΣ 

Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντιδότων ανάλογα µε το δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασµένου  

ζώου. 

Τιµή εφαρµογής:  30 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τριάντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΞΕΤΑΣΗ FIV-FELV (ΓΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ) ΓΑΤΑΣ 

Αφορά στην ανοσολογική εξέταση για τον ιό FIV και τον ιό FELV. 

Τιµή εφαρµογής:  20 €/ζώο + ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 53: ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΥΤΙΟΥ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Για τη διάκριση των ήδη στειρωµένων αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, 

γίνεται αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτας. Η αποκοπή αυτή πραγµατοποιείται µε τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ή 

ταλαιπωρία των ζώων κατά την διάρκεια που αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση γενικής αναισθησίας για την 

πραγµατοποίηση της στείρωσης.  

Παρέχεται δωρεάν. 

 

ΑΡΘΡΟ 54: ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Αφορά εξέταση αίµατος σε βιοχηµικό αναλυτή. 

Τιµή εφαρµογής:  3 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: τρία ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 55: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Περιλαµβάνονται χειρουργικές µικροεπεµβάσεις, όπως η συρραφή τραυµάτων, η διάνοιξη και καθαρισµός αποστηµάτων, 

η αφαίρεση ογκιδίων κλπ. µε χορήγηση αναισθησίας. 

Τιµή εφαρµογής:  48 €/ζώο+ ΦΠΑ 24% 

Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 56: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Κατά καιρούς ο ∆ήµος έχει κληθεί να εκτελέσει εισαγγελικές παραγγελίες, σχετικά µε την περισυλλογή αποµάκρυνσης 

ζώων των οποίων ο αριθµός τους δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων, όµως είναι ανάγκη να συµπεριληφθούν 

στον προϋπολογισµό. 

     
 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
     

Α/Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 
Περισυλλογή- µεταφορά -επανένταξη 
σκύλων 12,00 2,88 14,88 

2 Εξέταση λεϊσµανιασης 15,00 3,60 18,60 
3 Στείρωση θηλυκού σκύλου 59,00 14,16 73,16 
4 Στείρωση αρσενικού σκύλου 49,00 11,76 60,76 
5 Αποπαρασίτωση σκύλου 5,00 1,20 6,20 

6 
Αντιπαρασιτικό κολάρο - αµπούλα 
σκύλου 8,00 1,92 9,92 

7 
Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος                            
Γενική εξέτση αίµατος σκύλου 5,00 1,20 6,20 

8 Εµβολιασµός σκύλου (Πολλαπλό) 12,00 2,88 14,88 
9 Εµβολιασµός σκύλου (Αντιλυσσικό) 12,00 2,88 14,88 
10 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου 11,00 2,64 13,64 
11 Παραµονή, νοσηλεία, διατροφή  46,00 11,04 57,04 
12 Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου 150,00 36,00 186,00 

13 
Eκτακτα περιστατικά (ορθοπεδικά 
χειρουργεία µε παραµονή έως 20 ηµ.) 250,00 60,00 310,00 

14 
Eκτακτα περιστατικά (ορθοπεδικά 
χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµ.) 300,00 72,00 372,00 

15 
Φαρµακοθεραπεία λεϊσµανίασης (για 
σκύλους βάρους έως 10kg) 240,00 57,60 297,60 

16 
Φαρµακοθεραπεία λεϊσµανίασης (για 
σκύλους βάρους άνω των 10kg) 270,00 64,80 334,80 

17 Ευθανασία & αποτέφρωση 45,00 10,80 55,80 
18 Θεραπεία αφροδίσιου 193,00 46,32 239,32 
19 Παρακολούθηση λυσσίποπτου ζώου 110,00 26,40 136,40 
20 Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας 183,00 43,92 226,92 
21 Εξέταση ερλιχίωσης  17,00 4,08 21,08 
22 Θεραπεία ερλιχίωσης 182,00 43,68 225,68 
23 Επιπλέον ηµέρα νοσηλείας 9,00 2,16 11,16 
24 Ακτινογραφία 12,00 2,88 14,88 
25 Ακτινογραφία µε βάριο 20,00 4,80 24,80 
26 Βιοχηµικές εξετάσεις ανα παράµετρο 3,00 0,72 3,72 
27 Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις 48,00 11,52 59,52 
28 Γαστροσκόπηση 72,00 17,28 89,28 

ΑΔΑ: 61ΓΛΩΞΕ-Ψ1Λ



29 Χειρουργείο όγκου 85,00 20,40 105,40 
30 Ωταιµάτωµα 80,00 19,20 99,20 
31 Υπέρηχος 27,00 6,48 33,48 
32 ∆ιαχείριση δηλητηριασµένου 45,00 10,80 55,80 
33 Σήµανση µε περιλαίµιο 3,00 0,72 3,72 

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

34 
Περισυλλογή- µεταφορά -επανένταξη 
γατών 10,00 2,40 12,40 

35 Στείρωση θηλυκής γάτας 38,00 9,12 47,12 
36 Στείρωση αρσενικής γάτας 28,00 6,72 34,72 
37 Αποπαρασίτωση γάτας 5,00 1,20 6,20 
38 Αντιπαρασιτική αµπούλα 13,00 3,12 16,12 

39 
Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος - Γενική 
εξέτση αίµατος γάτας 5,00 1,20 6,20 

40 Εµβολιασµός γάτας 12,00 2,88 14,88 
41 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας 11,00 2,64 13,64 

42 
Παραµονή, νοσηλεία, διατροφή ανά 
ηµέρα 5,50 1,32 6,82 

43 Βιοχηµικές εξετάσεις ανα παράµετρο 3,00 0,72 3,72 
44 Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας 120,00 28,80 148,80 
45 Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις 48,00 11,52 59,52 

46 
Eκτακτα περιστατικά (ορθοπεδικά 
χειρουργεία µε παραµονή έως 20 ηµ.) 180,00 43,20 223,20 

47 
Eκτακτα περιστατικά (ορθοπεδικά 
χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµ.) 230,00 55,20 285,20 

48 Ευθανασία & αποτέφρωση 20,00 4,80 24,80 
49 Παρακολούθηση λυσσίποπτου ζώου 100,00 24,00 124,00 
50 Ακτινογραφία 10,00 2,40 12,40 
51 Ακτινογραφία µε βάριο 20,00 4,80 24,80 
52 Υπέρηχος 23,00 5,52 28,52 
53 ∆ιαχείριση δηλητηριασµένου 30,00 7,20 37,20 
54 Εξέταση FIV-FELV 20,00 4,80 24,80 
55 Αποκοπή γωνίας αυτιού θηλυκής γάτας 0,00 0,00 0,00 
     
 Ενδεικτική ποσότητα εργασιών 350    
     

56 
Περισυλλογή και διαχείριση αδεσπότων 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 
κατ' 

αποκοπή κατ' αποκοπή   
     

  

 
 
 
 

Παλαιό Φάληρο, 28.2.2020 
 

     
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   
   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
     
     
     
                   Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

   ∆Ε-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Β' ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ./A' 
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