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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
_______________

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2020 - 
2021
Προϋπολογισμός: 91.884,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
2020 - 2021

Κωδ. Προϋπ/σμού: 15.6162.0002

Περιγραφή:
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4039/2012, η αρμοδιότητα για την περισυλλογή και 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανήκει στους Δήμους. Στο ίδιο άρθρο επίσης 

ορίζεται ότι τα ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, σε δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά 

κτηνιατρεία, όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, σήμανση, καταγραφή (με 

καταχώριση των στοιχείων των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις (εμβολιασμός, 

στείρωση, αποπαρασιτισμός, θεραπευτική αγωγή, νοσηλεία). Αν τα ζώα είναι τραυματισμένα 

ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Εφ’ 

όσον διαπιστωθεί ότι τα ζώα συντροφιάς είναι επικίνδυνα ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή 

γενικότερα εφ' όσον το επιβάλλει η κατάσταση της υγείας τους υποβάλλονται σε ευθανασία, 

υπό τον όρο ότι έχουν γνωμοδοτήσει προς τούτο οι οριζόμενες, από το άρθρο 9 του Ν. 

4039.2012, επιτροπές. Τα αδέσποτα ζώα φιλοξενούνται προσωρινά και μέχρι την 

αποθεραπεία τους στα καταφύγια / κτηνιατρεία, ενώ στη συνέχεια και εφ’ όσον δεν 
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υιοθετηθούν, επαναφέρονται στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου. 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθούν και κοστολογηθούν οι 

υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα (πρόγραμμα διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων) και αφορά αδέσποτους σκύλους και αδέσποτες γάτες. Η μελέτη 

συντάχθηκε με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς 

για το υπόλοιπο του έτους 2020, λόγω της προβλεπόμενης εξάντλησης του συμβατικού 

ποσού της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 24/4/2020, καθώς και για το έτος 2021.

Οι εργασίες του κτηνιάτρου και οι επιπρόσθετες υποχρεώσεις του, περιγράφονται στο 

τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 91.884,00 € με ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2020 του Δήμου Χερσονήσου και στον Κ.Α. 

15.6162.0002 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 74.000,00 € που προέρχεται από έσοδα του 

Δήμου, η οποία δεν προβλέπεται να υπερκαλυφθεί από τις υπηρεσίες της παρούσας 

μελέτης που τυχόν θα εκτελεστούν εντός του 2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 17.884,00 

€ θα πρέπει να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021.

CPV: 85200000-1

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 10/09/2020
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός

Λ. Χερσονήσου  10/09/2020
Οι Συντάξαντες

Χρονάκης Γεώργιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
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_______________

Δήμος Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
2020 - 2021

                            

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΕΕΕ   ΣΣΣ      ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΔΔΔ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΓΓΓ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΕΕΕ   ΣΣΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2020 - 2021", 
για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.1.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 2.
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 3.
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι εργασίες κτηνιάτρου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διαχείρισης 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Δήμου Χερσονήσου είναι οι ακόλουθες:

1. Προεγχειρητικός έλεγχος: Γενική κλινική εξέταση. Εάν κριθεί απαραίτητο: 
Γενική εξέταση αίματος, Βιοχημικές εξετάσεις, Υπέρηχος, Ακτινογραφία

2. Στείρωση θηλυκού σκύλου: γίνεται με ωοθηκυστερεκτομή. Το στειρωμένο ζώο 
σημαίνεται με δερματοστιξία (τατουάζ), στο εσωτερικό του πτερυγίου του 
αριστερού αυτιού.

3. Στείρωση αρσενικού σκύλου: γίνεται με ευνουχισμό. Το στειρωμένο ζώο 
σημαίνεται με δερματοστιξία (τατουάζ), στο εσωτερικό του πτερυγίου του 
αριστερού αυτιού.

4. Βραχυχρόνια νοσηλεία (ενδεικτικά: 2 ημερών) μετά τη στείρωση: παραμονή 
στο κτηνιατρείο, παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή

5. Εξέταση για λεϊσμανίαση: Λήψη αίματος και χρήση διαγνωστικών τεστ του 
εμπορίου

6. Εξέταση για ερλιχίωση: Λήψη αίματος και χρήση διαγνωστικών τεστ του 
εμπορίου

7. Θεραπευτική αγωγή τραυματισμένων ή νοσούντων ζώων (ανάλογα με την 



2

περίπτωση): χορήγηση πρώτων βοηθειών, ακτινογραφία, εξετάσεις αίματος, 
φαρμακευτική αγωγή, επίδεση τραυμάτων / καταγμάτων, νοσηλεία για το 
διάστημα που θα κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο.

8. Εμβόλιο εξαπλό: εφαρμογή πολλαπλού εμβολίου (ανοσοποίηση απέναντι σε 
συνήθεις νόσους του σκύλου και τη λύσσα)

9. Αποπαρασιτισμός: εφαρμογή σκευάσματος σε αμπούλα για τα εξωπαράσιτα 
και χορήγηση αντιπαρασιτικού χαπιού για τα ενδοπαράσιτα

10.  Σήμανση με μικροτσίπ: Τοποθέτηση μικροτσίπ κάτω από το δέρμα στην 
εξωτερική επιφάνεια του  αριστερού ώμου. Καταχώριση των στοιχείων των 
αδέσποτων σκύλων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11.  Ευθανασία: Εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι αδέσποτοι σκύλοι είναι επικίνδυνα ή 
πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή γενικότερα εφ' όσον το επιβάλλει η 
κατάσταση της υγείας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, υπό τον όρο ότι 
έχουν γνωμοδοτήσει προς τούτο οι οριζόμενες, από το άρθρο 9 του Ν. 
4039.2012, επιτροπές.

12.  Περισυλλογή - επαναφορά αδεσπότων: Η περισυλλογή των αδεσπότων 
σκύλων από τα σημεία στα οποία εντοπίζονται, η μεταφορά τους στο ιατρείο 
του αναδόχου και η επαναφορά τους από το χώρο του ιατρείου στο φυσικό 
τους περιβάλλον, εφόσον δεν υιοθετηθούν μετά την ένταξή τους στο 
πρόγραμμα, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Η περισυλλογή 
γίνεται οπωσδήποτε εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που ο 
ανάδοχος λαμβάνει γνώση για την παρουσία αδέσποτου σκύλου, 
ειδοποιούμενος προς τούτο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Χερσονήσου. Εφόσον το αναφερόμενο ζώο είναι τραυματισμένο ή φαίνεται να 
αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, η περισυλλογή του από τον ανάδοχο γίνεται 
την ίδια μέρα που αυτός θα ειδοποιηθεί από το Δήμο Χερσονήσου. Εάν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί περισυλλογή αδέσποτου ζώου για το 
οποίο έχει ενημερωθεί ο ανάδοχος, ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου, αμέσως μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας περισυλλογής. Η επαναφορά του ζώου στο φυσικό περιβάλλον 
γίνεται, αφού αυτό νοσηλευτεί στο ιατρείο του αναδόχου και για όσο διάστημα 
κριθεί απαραίτητο, μετά τη στείρωσή του ή μετά από άλλη επέμβαση ή 
χορήγηση θεραπευτικής αγωγής που τυχόν είναι απαραίτητο να δεχτεί. Τόσο η 
περισυλλογή και μεταφορά των αδεσπότων σκύλων στο κτηνιατρείο, όσο και 
η επαναφορά τους στο φυσικό τους περιβάλλον, γίνονται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένα άτομα και με τη χρήση μέσων και μεθόδων που ελαχιστοποιούν 
την καταπόνηση των ζώων

Οι εργασίες κτηνιάτρου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διαχείρισης 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ Δήμου Χερσονήσου είναι οι ακόλουθες:

1. Προεγχειρητικός έλεγχος: Γενική κλινική εξέταση. Εάν κριθεί απαραίτητο: 
Γενική εξέταση αίματος, Βιοχημικές εξετάσεις, Υπέρηχος, Ακτινογραφία

2. Εξέταση για ανοσολογική ανεπάρκεια (FIV) και λευχαιμία (FELV): Λήψη 
αίματος και χρήση διαγνωστικών τεστ του εμπορίου

3. Στείρωση θηλυκής γάτας: γίνεται με ωοθηκυστερεκτομή. Το στειρωμένο 
ζώο σημαίνεται με εκτομή μικρού τμήματος του πτερυγίου του αυτιού

4. Στείρωση αρσενικής γάτας: γίνεται με ευνουχισμό. Το στειρωμένο ζώο 
σημαίνεται με εκτομή μικρού τμήματος του πτερυγίου του αυτιού.

5. Βραχυχρόνια νοσηλεία (ενδεικτικά: 2 ημερών) μετά τη στείρωση: 
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παραμονή στο κτηνιατρείο, παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή
6. Θεραπευτική αγωγή τραυματισμένων ή νοσούντων ζώων (ανάλογα με την 

περίπτωση): χορήγηση πρώτων βοηθειών, ακτινογραφία, εξετάσεις 
αίματος, φαρμακευτική αγωγή, επίδεση τραυμάτων / καταγμάτων, 
νοσηλεία για το διάστημα που θα κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο

7. Εμβόλιο τετραπλό και λύσσας: εφαρμογή πολλαπλού εμβολίου 
(ανοσοποίηση απέναντι σε συνήθεις νόσους της γάτας και τη λύσσα)

8. Αποπαρασιτισμός: εφαρμογή σκευάσματος σε αμπούλα για τα εξωπαράσιτα 
και χορήγηση αντιπαρασιτικού χαπιού για τα ενδοπαράσιτα

9. Σήμανση με μικροτσίπ: Τοποθέτηση μικροτσίπ κάτω από το δέρμα στην 
εξωτερική επιφάνεια του  αριστερού ώμου. Καταχώριση των στοιχείων των 
αδέσποτων γατών στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Ευθανασία: Εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι αδέσποτες γάτες είναι επικίνδυνες 
ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή γενικότερα εφ' όσον το επιβάλλει η 
κατάσταση της υγείας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, υπό τον όρο ότι 
έχουν γνωμοδοτήσει προς τούτο οι οριζόμενες, από το άρθρο 9 του Ν. 
4039.2012, επιτροπές.

11. Περισυλλογή - επαναφορά αδεσπότων: Η περισυλλογή των αδεσπότων 
γατών από τα σημεία στα οποία εντοπίζονται, η μεταφορά τους στο ιατρείο 
του αναδόχου και η επαναφορά τους από το χώρο του ιατρείου στο φυσικό 
τους περιβάλλον, εφόσον δεν υιοθετηθούν μετά την ένταξή τους στο 
πρόγραμμα, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Η περισυλλογή 
γίνεται οπωσδήποτε εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη στιγμή 
που ο ανάδοχος λαμβάνει γνώση για την παρουσία αδέσποτης γάτας, 
ειδοποιούμενος προς τούτο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Χερσονήσου. Εφόσον το αναφερόμενο ζώο είναι τραυματισμένο ή φαίνεται 
να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, η περισυλλογή του από τον ανάδοχο 
γίνεται την ίδια μέρα που αυτός θα ειδοποιηθεί από το Δήμο Χερσονήσου. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί περισυλλογή αδέσποτου 
ζώου για το οποίο έχει ενημερωθεί ο ανάδοχος, ο τελευταίος οφείλει να 
ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου, αμέσως μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας περισυλλογής. Η επαναφορά του ζώου στο 
φυσικό περιβάλλον γίνεται, αφού αυτό νοσηλευτεί στο ιατρείο του 
αναδόχου και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, μετά τη στείρωσή του ή 
μετά από άλλη επέμβαση ή χορήγηση θεραπευτικής αγωγής που τυχόν 
είναι απαραίτητο να δεχτεί. Τόσο η περισυλλογή και μεταφορά των 
αδεσπότων γατών στο κτηνιατρείο, όσο και η επαναφορά τους στο φυσικό 
τους περιβάλλον, γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα και με τη 
χρήση μέσων και μεθόδων που ελαχιστοποιούν την καταπόνηση των ζώων

Η προμήθεια των κτηνιατρικών φαρμάκων, των αντιδραστηρίων για τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, των υλικών σήμανσης καθώς και κάθε άλλου υλικού 
που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων, αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Να διεκπεραιώνει τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που υιοθετούνται μετά την ένταξή τους στο 
πρόγραμμα διαχείρισης αδεσπότων
Να τεκμηριώνει: α) τον ακριβή αριθμό των αδέσποτων ζώων που αντιμετωπίζει 
στα πλαίσια του προγράμματος, β) τους διενεργούμενους εμβολιασμούς, γ) τις 
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διαγνωστικές εξετάσεις δ) την αποπαρασιτική θεραπεία ε) τις 
πραγματοποιούμενες κτηνιατρικές θεραπείες και στειρώσεις. Προς τούτο τηρεί 
κατάλληλο συγκεντρωτικό αρχείο και ατομική καρτέλα κάθε αδέσποτου ζώου που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία του ζώου, 
καθώς και από το έντυπο  με το οποίο ο Δήμος ενημερώνει τον κτηνίατρο για το 
συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο.
Να διατηρεί: α) Βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων ζώων, στο οποίο θα 
περιγράφεται η περιοχή εντοπισμού και η κατάσταση υγείας των ζώων β) Βιβλίο 
νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο θα περιγράφονται, ανά ζώο, το είδος και 
το περιεχόμενο της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας γ) 
Βιβλίο φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, στο οποίο θα εγγράφονται το είδος των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο χειρισμού ή αντιμετώπισης και 
η ποσότητά τους δ) Βιβλίο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις κτηνιατρικές 
πράξεις, στο οποίο θα εγγράφεται ο υπάρχων και κάθε προμηθευόμενος 
εξοπλισμός, ανά είδος και ποσότητα.
Τα προαναφερόμενα βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου.
Να τηρεί απολογιστικό φύλλο εργασιών και δαπανών, το οποίο αποστέλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε τακτά διαστήματα και να συμπληρώνει το 
λογιστικό φύλλο που αποστέλλεται από το ΥΠΑΑΤ και το οποίο συνοδεύει την 
αίτηση χρηματοδότησης των δαπανών για την υλοποίηση των ενεργειών 
διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς, που υποβάλλει καθ’ έτος ο Δήμος.

Οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την παρούσα υπηρεσία οφείλουν να υποβάλουν 
προσφορά και για τις δυο κατηγορίες αδεσπότων ζώων συντροφιάς (αδέσποτοι 
σκύλοι και αδέσποτες γάτες), καθώς και για το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιμέρους ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 10/09/2020

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Αγροτικής 

Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός

Λ. Χερσονήσου  10/09/2020
Οι Συντάξαντες

Χρονάκης Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
_______________ 

 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 

                         

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ    ΜΜ  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΤΤ  ΗΗ  ΣΣ    
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ ΜΟΝ.    ΔΑΠΑΝΗ 
Α. ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ     
1 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 ΖΩΟ 35 13,00 455,00 

2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1 ΖΩΟ 240 50,00 12.000,00 

3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1 ΖΩΟ 40 25,00 1.000,00 

4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 1 ΖΩΟ 280 7,00 1.960,00 

5 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ 1 ΖΩΟ 280 7,00 1.960,00 

6 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 1ΖΩΟ Χ ΗΜΕΡΑ 400 6,00 2.400,00 

7 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΖΩΟ 30 100,00 3.000,00 

8 ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΞΑΠΛΟ 1 ΖΩΟ 280 7,00 1.960,00 

9 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ 1 ΖΩΟ 280 5,00 1.400,00 

10 ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 1 ΖΩΟ 280 8,00 2.240,00 

11 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 1 ΖΩΟ 5 20,00 100,00 

12 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 1 ΖΩΟ 200 12,00 2.400,00 

Β. ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΓΑΤΕΣ     
13 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 ΖΩΟ 75 13,00 975,00 

14 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 1 ΖΩΟ 400 40,00 16.000,00 

15 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ 1 ΖΩΟ 100 20,00 2.000,00 

16 ΕΞΕΤΑΣΗ FIV & FELV 1 ΖΩΟ 150 17,00 2.550,00 

17 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 1ΖΩΟ Χ ΗΜΕΡΑ 900 6,00 5.400,00 

18 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΖΩΟ 100 50,00 5.000,00 

19 ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ 1 ΖΩΟ 500 7,00 3.500,00 

20 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ 1 ΖΩΟ 500 5,00 2.500,00 

21 ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 1 ΖΩΟ 500 8,00 4.000,00 

22 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 1 ΖΩΟ 5 20,00 100,00 

23 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 1 ΖΩΟ 100 12,00 1.200,00 

      

    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟ ΛΛΛΟΟΟ    74.100,00 
  0,00   ΦΠΑ 24% 17.784,00 
  ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚ ΟΟΟ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟ ΛΛΛΟΟΟ   (((ΣΣΣΕΕΕ    ΕΕΕΥΥΥ ΡΡΡΩΩΩ))):::  91.884,00 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 10/9/2020 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Αγροτικής 

Παραγωγής 
 
 

Σταύρος Κασωτάκης 
Πολιτικός Μηχ/κός 

 Λ. Χερσονήσου  10/9/2020 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Χρονάκης Γεώργιος 
Γεωπόνος 
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