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Προϋπολογισμός 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 2.160,00 

Φ.Π.Α. 24% 518,40 

Αξία με Φ.Π.Α. 2.678,40 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Περιγραφή 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές- 
     Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                            Τρίκαλα, 23-07-2020  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
            & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ζωολογικός Κήπος 

Τίτλος: 

Κτηνιατρικές εργασίες για το 

Ζωολογικό Κήπο του Δήμου 

Τρικκαίων  

Ταχ. Κώδ.: 42131, Τρίκαλα 

Πληροφορίες: Γακόπουλος Παναγιώτης Προϋπ/σμός: 2.678,40 € (με Φ.Π.Α.) 

Τηλέφωνο: 24310 76658   

E-mail: pgakopoulos@trikalacity.gr   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

Ι .  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Κτηνιατρικές Εργασίες 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε Κτηνίατρο, με 
σκοπό τον έλεγχο της υγείας και της κατάστασης των ζώων προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι αυξημένες ανάγκες του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Τρικκαίων. 
 
Ο-η κτηνίατρος θα παρέχει τις παρακάτω εργασίες: 
1. Μηνιαίες επισκέψεις ρουτίνας, με σκοπό τον έλεγχο της υγείας και της κατάστασης των 
ζώων και την εφαρμογή των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες θα γίνονται μετά από 
συνεννόηση και συνεργασία με τους φροντιστές των ζώων και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
-Μέτρα προληπτικής κτηνιατρικής (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις). 
-Εφαρμογή-συντονισμός-έλεγχος θεραπειών που θα πραγματοποιούνται εντός του 
ζωολογικού κήπου με την ευθύνη των φροντιστών των ζώων. 
- Πραγματοποίηση συστάσεων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης – διατροφής των ζώων. 
-Συντονισμός θεραπειών/παρεμβάσεων/επεμβάσεων που δεν δύναται να 
πραγματοποιηθούν εντός του ζωολογικού κήπου λόγω ανεπαρκούς 
εξοπλισμού/ελλειμματικών εγκαταστάσεων και θα πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις 
εκτός ζωολογικού κήπου. 
- Πραγματοποίηση υποδείξεων σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας αναλωσίμων ή/και 
εξοπλισμού απαραίτητων για την σωστή διαβίωση και ασφαλή διαχείριση των ζώων. 
 
2. Ανταπόκριση σε επείγοντα/έκτακτα περιστατικά μετά από ειδοποίηση της αντίστοιχης 
υπηρεσίας του Δήμου και αντιμετώπιση σε συνεργασία με τους φροντιστές των ζώων του 
ζωολογικού κήπου του Δήμου Τρικκαίων. Αυτό θα περιλαμβάνει: 
-Έκτακτες επισκέψεις, εκτός της μηνιαίας, για την εκτίμηση του περιστατικού, εξέταση 
του/των ζώων και σχεδιασμός ή/και έναρξης θεραπευτικής αγωγής. Οι έκτακτες επισκέψεις 
δεν θα υπερβούν τις είκοσι τέσσερις  (24) κατά τη διάρκεια της παρούσης συνεργασίας.  
 
3. Επικοινωνία με τον κτηνίατρο και ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο-εξέλιξη 
προγραμματισμένων θεραπειών – εργασιών. Η μέριμνα για την επικοινωνία με τον κτηνίατρο 
σχετικά με την πρόοδο των εργασιών/ εξέλιξη των περιστατικών (ανταπόκριση ή μη στην 
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αγωγή) θα είναι ευθύνη των φροντιστών των ζώων ή του υπεύθυνου λειτουργίας του 
ζωολογικού κήπου. 
 
4. Πραγματοποίηση μικρής κλίμακας παρεμβάσεων/ επεμβάσεων, όπως συρραφή/ 
περιποίηση τραυμάτων, γενική αναισθησία για μεταφορά, εξέταση λόγω απρόσμενης 
ασθένειας (εκτός του ετήσιου προγραμματισμένου εργαστηριακού έλεγχου). Αυτές θα 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα  (10) 
επισκέψεις κατά τη διάρκεια της παρούσης συνεργασίας.  
 
5. Σύνταξη σχετικής αναφοράς, εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά από κάθε παρέμβαση/ 
ανταπόκριση. Οι αναφορές θα παραδίνονται στον υπεύθυνο λειτουργίας του ζωολογικού 
κήπου και θα κοινοποιούνται και στην Διεύθυνση Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, 
στον/στην υπάλληλο που θα υποδείξει η προϊσταμένη Διεύθυνσης.  
 
Προϋποθέσεις πραγματοποίησης των προαναφερθέντων κτηνιατρικών εργασιών:  
1. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιούνται για τις αγωγές των ζώων καθώς και ο 
απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την ασφαλή σύλληψη/συγκράτηση των ζώων θα 
βαραίνουν τον ζωολογικό κήπο, ενώ η έγκαιρη προμήθειά τους θα είναι ευθύνη του 
υπευθύνου λειτουργίας του ζωολογικού κήπου, εφόσον εγκριθεί η αγορά τους από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.  
2. Τα αναισθητικά φάρμακα θα ανήκουν είτε στον κτηνίατρο, είτε θα αγοράζονται από το 
Δήμο, ανάλογα με το είδος του φαρμάκου, την ευθύνη όμως φύλαξης και σωστής χρήσης θα 
φέρει μόνο ο κτηνίατρος.  
3. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση ή/και βελτίωση των υποδομών του 
ζωολογικού κήπου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κτηνιάτρου, ώστε να είναι ασφαλής και 
άνετη η διαβίωση των ζώων και ασφαλής η παρουσία του κοινού στο χώρο του ζωολογικού 
κήπου. 
4.  Ο κτηνίατρος οφείλει να συνεργαστεί με τον υπεύθυνο του ζωολογικού κήπου για την 
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή οποιωνδήποτε άλλων αναφορών ή εγγράφων που 
μπορεί να χρειαστούν και απαιτούν εξειδικευμένες κτηνιατρικές γνώσεις. Αυτό θα 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων ή αν υπάρχει 
ανάγκη μιας έκτακτης επίσκεψης. Ο κτηνίατρος δεν είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται 
σε καμία απαίτηση για οποιοδήποτε λόγο εκτός των συμφωνηθέντων και προβλεπόμενων 
από την παρούσα μελέτη.  
5. Οι φροντιστές των ζώων και ο υπεύθυνος λειτουργίας του ζωολογικού θα είναι 
υπεύθυνοι για την τακτική παρακολούθηση και λεπτομερή παρατήρηση των ζώων, για την 
έγκαιρη και άμεση ενημέρωση του κτηνιάτρου σχετικά με κάποιο έκτακτο περιστατικό, για την 
παροχή όσο των δυνατόν πιο λεπτομερούς ιστορικού σχετικά με την εμφάνιση κάποιας 
ασθένειας καθώς και την εξέλιξη ενός περιστατικού και την ανταπόκριση ή μη στη θεραπεία. 
6. Οι φροντιστές των ζώων είναι υπεύθυνοι και για την σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των 
θεραπευτικών και των προληπτικών αγωγών σύμφωνα με τις υποδείξεις του κτηνιάτρου.  
7. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ζωολογικού κήπου οφείλει να μεριμνήσει για την 
υλοποίηση των υποδείξεων/συστάσεων του κτηνιάτρου και να συντάσσει σχετικές αναφορές 
για την πρόοδο ή μη των απαραίτητων εργασιών με την σχετική τεκμηρίωση σε περίπτωση 
αδυναμίας πραγματοποίησης των συστάσεων, τις οποίες θα υποβάλλει στην Δ/νση 
Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας και θα κοινοποιεί και στον κτηνίατρο.  
8. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ζωολογικού κήπου οφείλει να διατηρεί αρχείο/ ημερολόγιο 
συμβάντων (επισκέψεων, γεννήσεων/θανάτων των ζώων, εξετάσεων, παρεμβάσεων) καθώς 
και αρχείο των αναφορών/συστάσεων/ εργαστηριακών αποτελεσμάτων που θα 
συνυπογράφεται από τον κτηνίατρο στις τακτικές ή έκτακτες επισκέψεις. 
9. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ζωολογικού κήπου οφείλει να ενημερώνει τον κτηνίατρο 
για επικείμενες εισαγωγές νέων ζώων, ώστε να δίνει συστάσεις σχετικά με την τοποθέτησή 
τους, την κατασκευή κατάλληλου καταλύματος, τις διατροφικές και λοιπές απαιτήσεις για την 
σωστή διαβίωση τους καθώς και για ό,τι άλλες πληροφορίες είναι απαραίτητο να έχουν οι 
φροντιστές και ο υπεύθυνος λειτουργίας πριν την εισαγωγή του νέου ζώου. 
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10. Ο κτηνίατρος είναι σε θέση να αρνηθεί μια παρέμβαση/επέμβαση στα ζώα του 
ζωολογικού κήπου, εφόσον δικαιολογημένα κρίνει ότι αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής ή 
επικίνδυνη για το ζώο ή για τον ίδιο ή για το κοινό. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει εντός 
3 ημερών να συντάξει σχετική αναφορά εξηγώντας τους λόγους που αρνείται την 
συγκεκριμένη ενέργεια. 
 

Η διάρκεια της συνεργασίας αρχίζει με την υπογραφή του σύμβασης και ισχύει για 12 μήνες. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.678,40 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  
θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6117.0001 «Αμοιβή κτηνιάτρου» του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού  έτους  2020. Από την παραπάνω δαπάνη το ποσό των 1.140,80 € θα βαρύνει 
των προϋπολογισμό 2020 και το υπόλοιπο ποσό των 1.537,60 € θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2021. 

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών». 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Τακτικές μηνιαίες κτηνιατρικές 
επισκέψεις 

επίσκεψη 12 35,00 420,00 

2 
Έκτακτες κτηνιατρικές 
επισκέψεις 

επίσκεψη 24 35,00 840,00 

3 
Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις-
επεμβάσεις 

παρέμβαση- 
επέμβαση 

10 90,00 900,00 

Σύνολο 2.160,00 

Φ.Π.Α. (24%) 518.40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 2.678,40 

 

Λόγω της φύσης του αντικειμένου, δεν είναι δυνατός ο ακριβής καθορισμός εκ των 

προτέρων σχετικά με τις έκτακτες κτηνιατρικές ενέργειες. Ο προϋπολογισμός είναι 

ενδεικτικός και δεν θα υπερβεί το σύνολο των 1.140,80 €, για το έτος 2020 και 1.537,60 

€  για το έτος 2021 ενώ δύναται και να μην καλυφθεί όλο το ποσό. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Τεχνολόγος Γεωπόνος ΄Α 

 

 
 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗ/ΤΟΣ 

 

 

 

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Τεχν. Γεωπόνος Ά 

 

 

 


