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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
        ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

 
 
         ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
        ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

                                             Αριθμός Μελέηης  13/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. Σερληθή πεξηγξαθή 
2. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
3. Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
 

 

 
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 
 
ΜΔΛΔΣΗ: «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, 
απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε αδέζπνηωλ δώωλ» 

 
 

Προϋπολογιζμός δαπάνης ………………………….60.000,00………….………………..…€ 

 

Φ.Π.Α.24%…………………………………..………...14.400,00…...…..……………………..€ 

 
Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : ………………..74.400,00….….………………………..€ 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ………
……… 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ζ ηερληθή απηή πεξηγξαθή αθνξά ηηο ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει.θαηαγξαθή, 

απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ. 

Σν έξγν απηφ, πξνβιέπεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ 

δψσλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 74.400,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 15-

6117.0001) 

Οη πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηκήκα απηήο. 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιήθζεθαλ ππφςε νη: 

 
1. Γηαηάμεηο ηνπ Λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15 Α΄) «Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο» 

2. Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.4039/2012 

(Α΄15)» παξ. 6 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012 ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: «1. Οη Γήκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. Ζ αξκνδηφηεηα 

απηή κπνξεί λα αζθείηαη θαη απφ ζπλδέζκνπο Γήκσλ, θαζψο θαη απφ θηινδσηθέο ελψζεηο 

θαη ζσκαηεία, αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ αξκφδην Γήκν, ν νπνίνο 

έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξίσλ. Οη θαηά ηα σο άλσ θηινδσηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ 

αξκφδην Γήκν νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ππνδνκή, ζπληζηάκελε ζηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 

ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή νρεκάησλ κεηαθνξάο δψσλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε 

εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ. 

3. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα 

Δπηηήξεζεο θαη Θαηαπνιέκεζεο ηεο Ιχζζαο ζηελ Διιάδα’,  άξζξν 5 παξ. 3, αλαθέξεηαη 

φηη ‘’ηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, 

επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηά δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο, κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο εμέηαζεο 

ηνπο, ή έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκνπ  4039/2012 (Α΄ 15/2-2-2012) ‘’Γηα ηα 
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δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ’’. 

4. Ζ αξηζκ. 1711/150664/14 (ΦΔΘ-3249 Β/4-12-14) Θ.Τ.Α. .« Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

επηρνξήγεζεο ησλ Γήκσλ, ησλ πλδέζκσλ Γήκσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηνπ χςνπο, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο». χκθσλα κε ην άξζξν 2, κεηαμχ 

άιισλ, επηιέμηκε δαπάλε είλαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012.  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 «Γηθαηνχρνη – Πξνυπνζέζεηο» παξ. β, είλαη νη Γήκνη, ή χλδεζκνη 

Γήκσλ, ή / θαη ζε ζπλεξγαζία κε Φηινδστθά σκαηεία κε θαηάιιειε ππνδνκή (ζε πάγηεο 

εγθαηαζηάζεηο ή νρήκαηα κεηαθνξάο δψσλ ή ζε εκπεηξία θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ), 

πινπνηνχλ ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 9 ηνπ Λφκνπ 4039/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 4235/2014. 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ζηνλ δηαγσληζκφ εθηφο απφ θηεληάηξνπο, νη νπνίνη 

αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο, γίλνληαη δεθηνί θηινδσηθέο ελψζεηο ή θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ κπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε:  

1. Άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ή 

Αληίγξαθν άδεηαο θηεληαηξείνπ, ή θηεληαηξηθήο θιηληθήο πνπ  δηαζέηεη  ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

θαη ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 

2. Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη  φηη ν δηαγσληδφκελνο:  

 Έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη φηη 

απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα  

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ή θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ 

γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα ζπζηήζνπλ Θνηλνπξαμία ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 
 
Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 

θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  

θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 

κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 

κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο.   Σα πεξηζπιιερζέληα  δψα ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, 
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ζηείξσζε, ζήκαλζε, θαηαγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ:  

 
o ηείξσζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξάμε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ θηελίαηξν 

πνπ αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ θαη απαηηεί ηε ρξήζε αλαηζζεηηθψλ. Ζ ρεηξνπξγηθή 

κέζνδνο επηιέγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν. Σελ παξακνλή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ζηεηξσκέλσλ δψσλ κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε επαλέληαμε ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

o Σνλ έιεγρν, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζίησζε, παξαθνινχζεζε, ηε ζήκαλζε κε ειεθηξνληθή 

ηαπηφηεηα, λνζειεία θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ 

πεξηζπιιέγνληαη ε νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α’ ). 

o Σνπνζέηεζε πεξηιαίκηνπ – Πξφθεηηαη γηα πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. 

o Γήισζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηνπνίεζεο ησλ δψσλ ζην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 
Γηα ην ζηάδην ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο επηζεκαίλνληαη αθφκα ηα εμήο: 

α) Ζ ζήκαλζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θηεληάηξνπ, 

αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ. 

β) Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζήκαλζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

αλάδνρνπ.  

γ) Ζ θαηαγξαθή ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 

ρψξνπο πνπ νδεγνχληαη απηά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηείξσζεο. 

δ) Οη ζθχινη πνπ ζεκαίλνληαη θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν ην νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

ε) Ζ θαηαρψξεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δψσλ 

θαη' εθηίκεζε ηνπ θηεληάηξνπ (θπιή, θχιν, ρξψκα, κέγεζνο, ειηθία). 

ζη) Σα ζηνηρεία θαηαρψξεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ζπλνδεχεη θαη θσηνγξαθία ηνπ δψνπ.  

 

Γηεπθξηλίδνληαη αθφκα ηα παξαθάησ: 

o ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δψν πνπ έρεη πεξηζπιιερζεί δηαπηζησζεί φηη είλαη δεζπνδφκελν 

αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 

o Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη 

πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο 

θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ελεκεξψλεηαη θαη απνθαζίδεη ε 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014 
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o Σν παξφλ έξγν αθνξά απνθιεηζηηθά αδέζπνηα δψα πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινηπέο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Δπεκβάζεηο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αδέζπνηα δψα έρνπλ εηζέιζεη ζε απηέο θαη θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ελεκεξψλεηαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014 

o Σν έξγν δελ αθνξά δεζπνδφκελνπο ζθχινπο αθφκα θαη αλ απηνί πξνέξρνληαη απφ πηνζεζία 

αδέζπνησλ.  

o Δθφζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ζεξαπείεο γηα θάζε δψν, πξέπεη λα επαλαθεξζεί 

ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

o Ζ ζχκβαζε έρεη ηζρχ γηα ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017 

o Γηα ηε βεβαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αλά δψν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ζα θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

   
 

ΚΤΘΟΛΟ, 11-05-2017 
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

  
ΚΤΘΟΛΟ   11-05-2017 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ  
  Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ Γ/ΛΖ  

ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ  
  ΚΤΘΟΛΟ 

 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ 
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 ΘΑΣΟΡΗΛΖ ΑΛΣΧΛΗΟ 
ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΧΛ-ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΠΔ  

. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟ. ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΚΖ ΦΠΑ 
(24%) 

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

120 28,80 

2 
ηείξσζε αξζεληθνχ 
ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
90 21,60 

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1 40 9,60 

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα ηα 
ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

2,5 γηα γάηεο θαη   
7,5 γηα ζθχινπο 

0,60/ 1,80 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

3 γηα γάηεο θαη   
8 γηα ζθχινπο 

0,72 / 1,92 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην αξκφδην 
ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

30 7,20 

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1 60 14,40 

8 
Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην 

ΣΔΚ. 1 

10 γηα γάηεο θαη   
20 γηα ζθχινπο 

2,40 / 4,80 

9 

ήκαλζε ζθχινπ κε 
πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

20 4,80 

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

25 6,00 

11 

Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

20 αηκαηνινγηθή 
30 θαιααδάξ 
20 εξιίρηα 
30 βηνρεκηθέο 
30 αθηηλνγξαθία 
40 felv/fiv 

4,80 

7,20 

4,80 

7,20 

7,20 

9,60 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 
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13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 
 
 
20 

 

 

4,80 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ 

ΣΔΚ. 1 
15 3,60 

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
κε ελέζηκε ζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη   
30 γηα ζθχινπο 

4,80 / 7,20 

16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

14,40 

18 
πξξαθή ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 
200 γηα γάηεο 
θαη   300 γηα 
ζθχινπο 

48,00 / 72,00 

 
 

Ζ πξνζθνξά πνπ ζα πξνθξηζεί ζα είλαη απηή  πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πξνζθέξνπζα ηηκή γηα θάζε κνλάδα ππεξεζίαο/20. ηηο γξακκέο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ 

πξνζθνξάο ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ηεο θάζε γξακκήο, ρσξίο 

σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε εξγαζία λα μεπεξλά ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο.  

Ο Γήκνο Κπθφλνπ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ. 

Σν πνζφ ησλ 74.400,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ ΦΠΑ) ζα δαπαλεζεί γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, θαη 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε πεληακειήο ή ε εηδηθή επηζηεκνληθή 

επηηξνπή.  

 

 
ΚΤΘΟΛΟ, 11-05-2017 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

  
ΚΤΘΟΛΟ   11-05-2017 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ  
  Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ Γ/ΛΖ  

ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ  
  ΚΤΘΟΛΟ 

 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ 
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 ΘΑΣΟΡΗΛΖ ΑΛΣΧΛΗΟ 
ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΧΛ-ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΠΔ  

. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 
 

 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 
 
Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 
θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  
θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 
κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 
κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο. Τπνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηείξσζε, ζήκαλζε, 
θαηαγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
 
Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 Σνπ Λ. 3463/8-6-2006 « Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

 Σνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

 Σνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ», ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Κείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο 
Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ Α΄/74). 

 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ Α/143/28.6.2014), 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη. 

 Σνπ ΠΓ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

 Σνπ Λ.2859/2000 (ΦΔΘ Α΄/248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 
Άξζξν 3ν 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 
1. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
2. Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
3. Σερληθή πεξηγξαθή - κειέηε 



 

 

9 

 
Άξζξν 4ν :     Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
 
Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο  έηνπο. 
 
Άξζξν 5ν: Τπνρξεώζεηο ζπκβαιιόκελωλ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη έγθαηξα φια ηα ζηνηρεία ησλ αδέζπνησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ήηνη ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή (είδνο δψνπ, θπιή, θχιν, ρξψκα, 
κέγεζνο, ειηθία, θσηνγξαθία ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα θάζε δψν 
ρσξηζηά. 
Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 
 
Άξζξν 6ν  :    Αλωηέξα βία 
 
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: 
εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε 
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο 
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
 Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 
 
Άξζξν 7ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ  
 
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   
 
Άξζξν 8ν : Πιεξωκή αλαδόρνπ 
 
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν, σο νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζείζεο  
εξγαζίεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ 
εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά. 
 
Άξζξν 9ν : Κξαηήζεηο  
 
Σν εθάζηνηε ηηκνιφγην ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλάινγν Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. Θάζε 
άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
Άξζξν 10ν: Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
1.ηείξωζε ζπιεθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 
ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ δψνπ φπνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, 
θνιιάξν ειηζάβεη. 
 
2.ηείξωζε αξζεληθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή 
αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, 
θνιιάξν ειηζάβεη. 
 
3.ηείξωζε γάηνπ: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ 
δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ 
απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ γαηηψλ. 
 
4. ηείξωζε γάηαο: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, 
πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα 
παξακνλή  ηνπ δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ 
πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ γαηηψλ. 
 
5. Αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο - ζήκαλζε κε θνλθάξδα αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ: θιηληθή 
εμέηαζε ηνπ δψνπ, αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο, θαηαγξαθή ηνπ εκβνιηαζκνχ ζην βηβιηάξην ηνπ 
δψνπ, ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο θνλθάξδαο. 
 
6.Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα  ηα ελδνπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 
βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 
 
7. Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα  ηα εμωπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 
βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 
 
8. Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ/γάηαο θαη δήιωζε ζην αξκόδην ππνπξγείν: 
ηνπνζέηεζε κηθξνηζίπ, δεκηνπξγία βηβιηαξίνπ θαη θαηαγξαθή είηε ζηνλ Γήκν Κπθφλνπ εάλ θαη 
εθφζνλ  έρεη βάζε δεδνκέλσλ ή ζην αξκφδην ππνπξγείν. Σα δψα ζα δειψλνληαη είηε ζην φλνκα ηνπ 
κέιινληα ηδηνθηήηε εάλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ζην Γήκν Κπθφλνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ 
βηβιηαξίσλ νξίδεηαη ε θηινδσηθή νξγάλσζε Κπθφλνπ. 
 
9. Βξαρπρξόληα λνζειεία: λνζειεία ηνπ δψνπ γηα φπνην ιφγν θξηζεί απφ ηνλ θηελίαηξν. Ζ ηηκή 
αλαθέξεηαη ζηελ εκέξα θαη πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή  θαη ηε δηαηξνθή.  
 
10. ήκαλζε ζθύινπ κε πεξηιαίκην πνπ αλαγξάθεη Γήκνο Μπθόλνπ: Πξφθεηηαη γηα 
πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. Ο 
θηελίαηξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειία θαη ηνπνζέηεζή ηνπο. 
 
11. Πνιιαπιό εκβόιην γάηαο/ζθύινπ: Πνιπδχλακν εκβφιην εθηφο ηνπ αληηιπζζηθνχ. 
 
12. Πξναηξεηηθέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο: φπνπ θξίλεη ν θηελίαηξνο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
πεληακεινχο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, νξνινγηθή εμέηαζε γηα ην θαιααδάξ ζε 
ζθχιν, νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ εξιηρίσζε ζε ζθχιν, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, νξνινγηθή εμέηαζε 
ιεπραηκίαο-αλνζναλεπάξθεηαο ζε γάηα, αθηηλνγξαθία. Ο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δψζεη 
μερσξηζηέο ηηκέο γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ. Οη εμεηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε ζην ηαηξείν, 
είηε ζε εξγαζηήξην. 
 
13. Δπζαλαζία: ζαλάησζε ηνπ δψνπ εμαηηίαο αλίαηεο λφζνπ, επηζεηηθφηεηαο κε ρξήζε 
βαξβηηνπξηθψλ  κεηά απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ή ηεο εηδηθήο ηξηκεινχο 
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επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλάινγα ηελ πεξίζηαζε. Σα πηψκαηα παξαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο 
ηνπ Γήκνπ. 
 
14. Γεκηνπξγία δηαβαηεξίνπ: δεκηνπξγία επίζεκνπ δηαβαηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ ην δψν πξέπεη λα ηαμηδέςεη εθηφο Διιάδαο. 
 
15. Δμέηαζε αζζελνύο κε ελέζηκε ζεξαπεία 
 
16.  Γηάλνημε απνζηήκαηνο: κε λάξθσζε 
 
17.  Δμαγωγέο δνληηώλ: κε λάξθσζε 
 
18.  πξξαθή ηξαύκαηνο: κε επίδεζε θαη λάξθσζε 
 
19.  Ννζειεία κε νξνζεξαπεία 
 
20. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κεγάιεο βαξύηεηαο: Γηα παξάδεηγκα νζηενζχλζεζε, ιαπαξνηνκή 
θιπ. 
 

 
 

ΚΤΘΟΛΟ, 11-5-2017 
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

  
ΚΤΘΟΛΟ   11-05-2017 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ  
  Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ Γ/ΛΖ  

ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ  
  ΚΤΘΟΛΟ 

 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ 
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 ΘΑΣΟΡΗΛΖ ΑΛΣΧΛΗΟ 
ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΧΛ-ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΠΔ  

. 
 


