ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 16.639,99 € (με
Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας
περίθαλψης, στείρωσης και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου βάσει του
άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
Ν.
4235/2014.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν
για την περισυλλογή, την περίθαλψη, την στείρωση, την σήμανση και την εν
γένει διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα γίνει απευθείας ανάθεση με απόφαση
Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 16.639,99 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την με Κ.Α. 706117.008 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
Η παροχή υπηρεσίας της περίθαλψης και στείρωσης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς περιλαμβάνει σειρά κτηνιατρικών πράξεων όπως αντιμετώπιση
τραυμάτων, εργαστηριακοί έλεγχοι κ.λ.π. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση
του προγράμματος πιθανές εργασίες που μπορεί να εκτελεστούν είναι οι
παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1. Ορθοπεδικά κατάγματα:
α. Ανακατάταξη-σταθεροποίηση κατάγματος συντηρητικά
β. Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
γ. Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
δ. Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
ε. Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες
2. Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις
α. Κήλες
i. σε γάτα (βουβωνοκήλη, μετατραυματική κοιλιοκήλη)
ii. σε σκύλο (ομφαλοκήλη, μετατραυματική κοιλιοκήλη,
βουβωνοκήλη ετερόπλευρη)
β. Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους
i. επιφανειακού
ii. με ηρέμηση ή τοπική αναισθησία
iii. με νάρκωση ή γενική συρραφή

2

γ. Πυομήτρα σε γάτες και σκύλους
δ. Μαστεκτομή-αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος
ε. Στείρωση σε γάτες και σκύλους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΩΟΥ
α.
β.
γ.
δ.

Β - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενικές εξετάσεις αίματος
Γενική εξέταση ούρων
Λεϊσμάνια test (με κλινική εξέταση)
Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α. Ακτινογραφία.
β. Ηρέμηση
γ. Αναισθησία (ενέσιμη – εισπνευστική)
δ. Ευθανασία
ε. Αντιμετώπιση δηλητηρίασης (απλή, με καταστολή και πλύση
στομάχου, με οροθεραπεία).
ζ. Τοποθέτηση microchip και εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδομένων
του ΥΠΑΑΤ
η. Αποπαρασίτωση
θ. Εμβολιασμός
ι. Ωτοσκόπηση-Αφαίρεση ξένου σώματος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 20/04/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χανιά, 20/04/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 16.639,99 € (με
Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.008

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
1
2

Ανακατάταξη-σταθεροποίηση
κατάγματος συντηρητικά
Κάταγμα κνήμης (χειρουργική
αντιμετώπιση)

219

β. με πλάκα
α. με ήλο

384
219

β. με πλάκα
α. με ήλο

384
219

β. με πλάκα
Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες
ΛΟΙΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κήλες
α. γάτα

384
88

Κάταγμα μηριαίου (χειρουργική
αντιμετώπιση)

4

Κάταγμα αντιβραχίου
(χειρουργική αντιμετώπιση)

1.

66
α. με ήλο

3

5

ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α)

β. σκύλο

2.

3.

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος
(σκύλος - γάτα)

Πυομήτρα

α.Επιφανειακού
β. Με ηρέμηση ή
τοπική αναισθησία
γ. με νάρκωση ή
γενική συρραφή
α. γάτα
β. σκύλος

Βουβωνοκήλη
Μετατραυματική
κοιλιοκήλη
Ομφαλοκήλη
Μετατραυματική
κοιλιοκήλη
Βουβωνοκήλη
ετερόπλευρη
33

110
165
110
219
165

55
110
121
241
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4.

5.

Μαστεκτομή-αφαίρεση
νεοπλασιών δέρματος

Στείρωση σε γάτες και σκύλους

α. Νεόπλασμα
μικρού μεγέθους
β. Νεόπλασμα
μεσαίου μεγέθους
γ. Νεόπλασμα
μεγάλου μεγέθους
α. Αρσενικός γάτος
β. Θηλυκή γάτα
γ. Αρσενικός
σκύλος
δ. Θηλυκός σκύλος

110
165
274
40
80
80
Κάτω από 20
κιλά

160

Πάνω από 20
κιλά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΟΥ

200

1.
2.
3.

Γενικές εξετάσεις αίματος
Γενική εξέταση ούρων
Τέστ ΛεΪσμανίασης (με κλινική εξέταση)

4.
Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1.
Ακτινογραφία
2.
Ηρέμηση
3.
Αναισθησία
ενέσιμη
εισπνευστική
4.
Ευθανασία
Ζώο κάτω από
15 kg
Ζώο πάνω από
15 kg
5.
Αντιμετώπιση δηλητηρίασης
α. απλή
β. με καταστολή
και πλύση
στομάχου
γ. με οροθεραπεία
6. Τοποθέτηση microchip και
εισαγωγή στοιχείων στη βάση
δεδομένων του ΥΠΑΑΤ
(συμπεριλαμβανομένου του
microchip)
7. Αποπαρασίτωση έσω και έξω
Ζώο κάτω από
10 kg
Ζώο πάνω από
10 kg
8. Εμβολιασμός
α. Πολλαπλό γάτας
(συμπεριλαμβανομένης της
χωρίς λύσσα
τιμής του εμβολίου)
β. Πολλαπλό γάτας
με λύσσα

16
11
27
8
16
11
22
33
33
66
55
110
77
25

10
20
20
25
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γ. Πενταπλό
σκύλου (χωρίς
λύσσα)
δ. Εξαπλό σκύλου
με λύσσα
ε. Εμβόλιο λύσσας
9.

Ωτοσκόπηση-αφαίρεση ξένου
σώματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 20/04/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

20
25
25
30

Χανιά, 20/04/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 16.639,99 € (με
Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.008

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας περίθαλψης
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου
βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
Ν. 4235/2014.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 3 – Υποβολή προσφοράς
Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές τα οποία κατέχουν νόμιμη άδεια και είναι
εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο.
Άρθρο 4 – Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς
στο σύνολο του προϋπολογισμού (επί του συνόλου των αναφερομένων
κατηγοριών στην παράγραφο 2 της παρούσας).
Άρθρο 5 - Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του
συνολικού ποσού των 16.639,99 €.
Άρθρο 6 – Διαδικασία περισυλλογής και επανατοποθέτησης
Το ζώο θα περισυλλέγεται και θα μεταφέρεται στο κατά περίπτωση
κτηνιατρείο από το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Χανίων για
κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, αποπαρασίτωση,
τους απαραίτητους εμβολιασμούς και καταγραφή στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί ότι είναι τραυματισμένο, θα υποβάλλεται
στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, η οποία θα γίνεται υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση της προσωρινής φιλοξενίας και θεραπείας του
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ζώου από φιλοζωϊκό σωματείο που για το σκοπό αυτό θα υπογράφεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται όλα τα σχετικά με την
παραμονή και θεραπεία του ζώου. Μετά την παρέλευση της θεραπείας του
ζώου, αυτό θα επανατοποθετείται στο οικείο του περιβάλλον εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, από το συνεργείο περισυλλογής του
Δήμου. Αν δεν βρεθεί φιλοζωϊκό σωματείο για την φιλοξενία του ζώου θα
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4γ του άρθρου 9 του Ν.
4039/12.
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις αναδόχου
Όταν προσκομίζεται ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς στο ιδιωτικό ιατρείο του
αναδόχου αυτός είναι υποχρεωμένος να κάνει τεστ λεϊσμανίασης,
αντιλυσσικό εμβόλιο, σήμανση και καταγραφή στην βάση δεδομένων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διενέργεια εξετάσεων
για Leishmania είναι υποχρεωτική για όλους τους σκύλους πριν από
οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη. Για τις περιπτώσεις που εντοπισθεί
προσβολή, ο ανάδοχος θα προσκομίζει εκτός από τα πρωτότυπα
αποτελέσματα των εξετάσεων και γνωμάτευση όπου θα αναφέρεται εάν το
ζώο επιδέχεται θεραπείας ή όχι.
Αν το ζώο είναι υγιές θα στειρώνεται, θα εμβολιάζεται θα υποβάλλεται σε
αποπαρασίτωση και θα επανεντάσσεται στο οικείο του περιβάλλον από το
συνεργείο περισυλλογής του Δήμου. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε
περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους
ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
Για κάθε ζώο συντροφιάς που θα τύχει οποιασδήποτε μορφής διαχείρισης
στα πλαίσια του προγράμματος, θα πρέπει να τηρείται ατομική καρτέλα στην
οποία θα περιλαμβάνεται:
 Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου
 Το είδος
 Το φύλο
 Η φυλή
 Το μέγεθος
 Ημερομηνία περισυλλογής
 Τοποθεσία περισυλλογής
 Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών
 Ημερομηνία αποπαρασίτωσης
 Ημερομηνία στείρωσης
 Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση
 Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία)
 Ημερομηνία επανένταξης
 Τόπος επανένταξης
 Ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας
 Ημερομηνία και αιτία θανάτου του ζώου σε περίπτωση θανάτου
 Αριθμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
Όλα τα παραπάνω τηρούνται με ευθύνη των αναδόχων κτηνιάτρων στο
χρόνο που πραγματοποιούνται, ενώ αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στο
Δήμο Χανίων μετά το πέρας του προγράμματος.
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Άρθρο 8 - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών από τον ανάδοχο για κάθε ζώο χωριστά. Το κάθε τιμολόγιο θα
συνοδεύεται από την ατομική καρτέλα του ζώου και έκθεση με τις εργασίες
που εκτελέστηκαν και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν. Τα τιμολόγια
θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο τέλος κάθε μήνα,
θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την επιτροπή καλής
εκτέλεσης της υπηρεσίας η οποία θα εγκρίνεται αυτό από το Δημοτικό
Συμβούλιο και κατόπιν θα γίνεται η πληρωμή με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος.
Άρθρο 9 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος 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.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 20/04/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χανιά, 20/04/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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