
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                         Σίνδος,  31/05/2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 712
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10310
Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                          57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 507)
E-mail: h.toli@dimosdelta.gr

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διενέργειας  και  εγγράφων  σύμβασης  για  τις  υπηρεσίες  με  τίτλο  «Εκτέλεση
Προγράμματος  Περίθαλψης  Αδέσποτων  Ζώων  στην  Δημοτική  Ενότητα  Αξιού»,
προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
4. Τις  διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 209 του Ν.  3463/2006,  όπως προστέθηκε με την 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

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του

Ν. 3536/2007
7. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021
7. Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας
8. Τα από 11-05-2022 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
9. Την υπ’ αριθμ. 685/9989/26-05-2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και

διατέθηκε πίστωση ύψους € 37.200,00 από τον Κ.Α. 02.70.6142.107 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό
καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 193/2022. Χρηματοδότηση: Ίδιοι
Πόροι – Τακτικά 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων
Ζώων στην  Δημοτική Ενότητα Αξιού», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  37.200,00
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του
Ν.  4412/2016 και κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής. 

Η  τιμή  προκύπτει  από  το  προσφερόμενο  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό,  επί  των  τιμών
(αναφοράς) του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  Έκθεση,  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  Ενδεικτικός
προϋπολογισμός, Υποχρεώσεις του Εντολοδόχου, Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων & Υπόδειγμα
Οικονομικής  Προσφοράς)  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Εκτέλεση Προγράμματος  Περίθαλψης  Αδέσποτων
Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.200 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. 02.70.6142.107

                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ', Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων" του Νόμου 4830/2021 "Νέο
Πλαίσιο  για  την  ευζωία  των  ζώων  συντροφιάς  -  Πρόγραμμα  ΑΡΓΟΣ"  οι  Δήμοι  στα  πλαίσια  του  προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  οφείλουν να διασφαλίζουν,  καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους,  την
αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με
την προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  την  παρ.  5β  του  άρθρου  10,  του  Ν.  4830/2021,  τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  που
περισυλλέγονται και δεν φέρουν σήμανση θεωρούνται αδέσποτα και οδηγούνται στα συνεργαζόμενα με τον Δήμο
Κτηνιατρεία όπου αρχικά υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση.

 Εάν είναι υγιή, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και
καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ως αδέσποτα. 

 Αν διαπιστωθεί  από  την  κτηνιατρική  εξέταση,  ότι  είναι  τραυματισμένα ή  πάσχουν  από  ιάσιμο  νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

 Αν διαπιστωθεί  από την  κτηνιατρική εξέταση,  ότι  είναι  επικίνδυνα ζώα συντροφιάς  ή  ότι  πάσχουν από
ανίατη  ασθένεια  ή  ότι  είναι  πλήρως  ανίκανα  να  αυτοσυντηρηθούν  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  και  η
διατήρησή  τους  στη  ζωή  είναι  πρόδηλα  αντίθετη  με  τους  κανόνες  ευζωίας  τους,  υποβάλλονται  σε
ευθανασία,  ύστερα  από  γνώμη  της  Πενταμελούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  επιχειρησιακού
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων και
με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 4., παρ. 13 του Ν. 4830/2021,  οι Δήμοι για ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών (όπως
ιδιοκτήτες ποιμενικών κατά ουσία σκύλων, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) καθώς και για φιλοζωικά
σωματεία  και  φιλοζωικές  οργανώσεις  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  σημαίνουν,  καταγράφουν,  στειρώνουν  και
εμβολιάζουν  τα  ζώα  συντροφιάς  τους  δωρεάν  στους  συμβεβλημένους  με  τον  δήμο  παρέχοντες  κτηνιατρικές
υπηρεσίες. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται για να συμπεριλάβει  τους όρους και τις  προϋποθέσεις εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού». Η υπηρεσία
αυτή, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά αφενός στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και την
προάσπιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου στην ευζωία των ζώων μέσω της κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης σε τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που οφείλει να ασκήσει ο Δήμος
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.  Α'/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  -

Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Του  Ν.4782/2021  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021)»

6. Του  Ν.  4830/2021  (ΦΕΚ  169/Α/18.09.2021)  «  Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  των  ζώων  συντροφιάς  -
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”

Η υπηρεσία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 85200000-1 (=Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).  Η
δαπάνη θα καλυφθεί  από  τον Κ.Α.02.70.6142.107  του προϋπολογισμού του Δήμου για το  έτος  2022  «Εκτέλεση
προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου».

Η υπηρεσία θα έχει  διάρκεια ένα έτος  από την  υπογραφή της  σύμβασης,  με  δυνατότητα παράτασης και  χωρίς
υποχρέωση εξάντλησης του συμβαλλόμενου ποσού.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  με  προσφορά  ενιαίου  ποσοστού  έκπτωσης.  Οι  οικονομικές
προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. Θα πρέπει να προκύπτει
σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά κτηνιατρική πράξη καθώς και αυτή για το σύνολο των εργασιών, μετά από την
εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  κτηνιατρικές  πράξεις-  υπηρεσίες  που  θα  πραγματοποιηθούν  περιγράφονται  παρακάτω.  Τα  υλικά  (φάρμακα,
αναλώσιμα,  χειρουργικά  εργαλεία,  μηχανήματα  κ.α.)  που  είναι  απαραίτητα  για  την  εκτέλεση  των  κτηνιατρικών
πράξεων - υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην τιμή και θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Στην τιμή περιλαμβάνονται και
οι γραπτές οδηγίες και συνταγές για την αγωγή του ζώου που θα δοθούν, εάν χρειαστεί, κατά την έξοδο του ζώου
από το ιατρείο για συνέχιση της θεραπείας.

Οι τεχνικές των επεμβάσεων και οι θεραπείες που θα πραγματοποιηθούν στα ζώα πρέπει να είναι σύμφωνες με την
επιστημονική βιβλιογραφία. Για τον υπολογισμό της φαρμακευτικής αγωγής τα ζώα που είναι κάτω από 10 kg Σ.Β
λογίζονται ως 10 k.g.

Όλες  οι  κτηνιατρικές  πράξεις  -  υπηρεσίες  θα  πραγματοποιούνται  μετά  από  εντολή  (γραπτή  ή  ηλεκτρονική)  της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Καμία κτηνιατρική  πράξη δεν θα αναγνωρίζετε ως πραγματοποιηθείσα  όταν δεν
συνοδεύεται από την παραπάνω εντολή

Όλα τα ζώα που προσκομίζονται στον ανάδοχο κτηνίατρο και πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη θα υποβάλλονται
σε κλινική εξέταση, θα ζυγίζονται και θα ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση. Αν κατά την εξέταση διαπιστωθεί ότι
το ζώο έχει επιθετική συμπεριφορά, τα συμπεράσματα της εξέτασης θα καταγράφονται στην ατομική καρτέλα του
ζώου και το ζώο θα παραπέμπεται για παρακολούθηση στο συμβεβλημένο καταφύγιο.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση αίματος του αδέσποτου ζώου. Γενική εξέταση αίματος διενεργείται σε υποψία ή
διαπίστωση νοσήματος με σκοπό την περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική  προσέγγιση. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ  (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ): Αφορά στη  λήψη και γενική εξέταση ούρων του αδέσποτου ζώου.
Αποτελεί το βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση πλήθους παθήσεων.
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3. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά  στη  λήψη  αίματος  και  εξέταση  βιοχημικών  παραμέτρων  στο  αίμα  αδέσποτου  ζώου  που  νοσεί,  για  να
διαγνωστεί η νόσος και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Αφορά στη λήψη δείγματος και εξέταση για την ανίχνευση της λεϊσμανίασης με τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid test).
Πραγματοποιείται  σε  σκύλους μεγαλύτερους των έξι  μηνών,  εκτός εάν υπάρχει κλινική εκτίμηση για υποψία της
νόσου και σε μικρότερα ζώα. 

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ)
Αφορά στην λήψη αίματος και τον ειδικό έλεγχο για τίτλο αντισωμάτων λεϊσμανίασης. Γίνεται εφόσον το τεστ ταχείας
διάγνωσης  είναι  θετικό,  σε  περιπτώσεις  όπου συνηγορεί  η  κλινική  εικόνα  του  ζώου,  καθώς  και  σε  περιπτώσεις
θεραπείας για την παρακολούθηση της πορείας του ζώου.

6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ, ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ, ΠΑΡΒΟΪΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ -ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Αφορά στη λήψη δείγματος και εξέταση για την ανίχνευση ερλιχίωσης, διροφιλαρίωσης ή άλλου νοσήματος σε σκύλο
με χρήση τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid test), εφόσον υπάρχει θετική κλινική εικόνα.

7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΤΑ  (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει  εξέταση  για  την  διάγνωση  παρασιτικών  νοσημάτων,  βακτηριδιακών  λοιμώξεων  καθώς  και
μυκητιάσεων του δέρματος ή των ώτων.

8. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ – ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Περιλαμβάνονται η λήψη δείγματος και δοκιμές για FIV (ιός ανοσοανεπάρκειας της γάτας), FeLV (ιός της λευχαιμίας
της γάτας),  FeCoV (κορονοιός  )  ή ανάλογων νοσημάτων σε γάτες,  με  χρήση τεστ ταχείας  διάγνωσης (rapid test),
εφόσον υπάρχει θετική κλινική εικόνα.

9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)

Χρησιμοποιείται  για  τον  απεικονιστικό  έλεγχο  εσωτερικών  οργάνων  του  ζώου  για  τα  οποία  υπάρχουν  σαφείς
ενδείξεις παθολογικής κατάστασης μετά από την κλινική ή εργαστηριακή εξέταση, για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση,
εάν χρειαστεί. 

10. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει  τον  ακτινολογικό  έλεγχο  σε  υποψία  κατάγματος  οστού  ή  άλλων  παθολογικών  καταστάσεων,  σε
περίπτωση που είναι αναγκαία. Περιλαμβάνεται η χορήγηση αναισθητικής ουσίας προκειμένου το ζώο να παραμείνει
ακίνητο κατά την λήψη της ακτινογραφίας

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

11. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά ενέσιμη  χορήγηση  αντιλυσσικού  εμβολίου.  Με  το  πέρας  της  υπηρεσίας  ο  ανάδοχος  τοποθετεί  ειδική
κονκάρδα ένδειξης αντιλυσσικού εμβολίου στα ζώα που φέρουν περιλαίμιο.

12. ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ 
Αφορά  ενέσιμη  χορήγηση  πολυδύναμου  εμβολίου  (εναντία  στη  λεπτοσπείρωση,  στη  Νόσο  του  Carre,  στην
παρβοίωση,  στη  λοιμώδη  ηπατίτιδα  και  στη  λύσσα).  Με  το  πέρας  της  υπηρεσίας  ο  ανάδοχος  τοποθετεί  ειδική
κονκάρδα ένδειξης αντιλυσσικού εμβολίου στα ζώα που φέρουν περιλαίμιο.

13. ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ 
Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολυδύναμου εμβολίου (εναντία στην πανλευκοπενία, στη ρινοτραχειιτιδά, σε καλυκοιούς
και στη λύσσα). 

14. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  
Αφορά  ενέσιμη  χορήγηση  πολυδύναμου  εμβολίου,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  ζώου  (ΔΕΝ  περιλαμβάνεται  το
εμβόλιο της λύσσας).

15. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (ΚΟΥΤΑΒΙΑ)
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Αφορά τη χορήγηση εμβολίου σε κουτάβια κάτω των δύο μηνών κατά της παρβοϊωσης. 

16. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά στην χορήγηση αντιπαρασιτικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου για ενδοπαράσιτα του εντέρου.

17. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά  στην  χορήγηση  αντιπαρασιτικών  φαρμάκων  αναλόγως  του  βάρους  του  ζώου  για  εξωπαράσιτα  (χάπι  ή
αντιπαρασιτική αμπούλα)

18. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ)
Αφορά την τοποθέτηση αντιπαρασιτικού κολάρου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, για τα εξωπαράσιτα (ψύλοι,
κρότωνες). Το κολάρο πρέπει να είναι  και  απωθητικό και για τις  σκνίπες και τα κουνούπια και να έχει διάρκεια
προστασίας τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

19. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει  την  θεραπεία  παρασιτικών  παθήσεων,  μυκητιάσεων  και  βακτηριδιακών  λοιμώξεων  (Per os ή
παρεντερικά), εφόσον αυτή είναι δυνατή.

20. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση δηλητηρίασης ζώου από κατάποση τοξικής ουσίας (π.χ.
«φόλα», ποντικοφάρμακο).

21. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ –ΦΑΣΗ ΕΦΟΔΟΥ
Περιλαμβάνει  την  αγωγή  (οδηγίες  και  κόστος  φαρμάκων)  που  ενδείκνυται  σε  περίπτωση  που  το  ζώο  έχει
προσβληθεί από λεϊσμανίαση και υπάρχουν ενδείξεις για την θεραπεία του καθώς και τον κλινικό έλεγχο των ζώων
σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την μετάβαση τους στην φάση ελέγχου. Η τιμή αφορά θεραπεία μηνός και είναι
ανά 10kg Σ.Β. του ζώου.

22. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ –ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιλαμβάνει  την  αγωγή  (οδηγίες  και  κόστος  φαρμάκων)  που  ενδείκνυται  σε  περίπτωση  που  το  ζώο  έχει
προσβληθεί από λεϊσμανίαση στο παρελθόν και ο τίτλος αντισωμάτων του και η κλινική του εικόνα παραπέμπουν
σε ζώο στην φάση ελέγχου της νόσου. Η τιμή αφορά θεραπεία μηνός και είναι ανά 10 kg Σ.Β. του ζώου.

23. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει την φαρμακευτική αγωγή (χημειοθεραπεία) που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο παρουσιάσει
νεόπλασμα, εάν υπάρχουν ενδείξεις για την θεραπεία του ζώου. Η τιμή αφορά θεραπεία μηνός και είναι ανά 10 kg
Σ.Β. του σκύλου ή ανά γάτα.

24. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Περιλαμβάνει την αγωγή (οδηγίες και κόστος φαρμάκων) που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο έχει προσβληθεί
από διροφιλαρίωση και τον κλινικό έλεγχο των ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την θεραπεία τους. Η τιμή
αφορά όλη την θεραπεία και είναι ανά 10kg Σ.Β. του ζώου. 

25. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Περιλαμβάνει την αγωγή (οδηγίες και κόστος φαρμάκων) που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο έχει προσβληθεί
από τα νοσήματα,  και τον κλινικό έλεγχο των ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την θεραπεία τους. Η τιμή
αφορά όλη την θεραπεία και είναι ανά 10kg Σ.Β. του ζώου. 

26. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Αφορά απλά ορθοπεδικά περιστατικά και αντιμετώπιση χωρίς χειρουργείο (με γύψο – νάρθηκα). 

27. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ) 
Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει θεραπείας στο ιατρείο με ενδοφλέβια χορήγηση ορού (πχ διαρροϊκά
σύνδρομα) καθώς και την διατροφή  του ζώου στο διάστημα νοσηλείας. 

28. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει θεραπείας στο ιατρείο και παρακολούθησης στο ιατρείο, χωρίς την
χορήγηση ορού καθώς και την διατροφή του ζώου το διάστημα νοσηλείας.
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29. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει την πλύση, την αφαίρεση ξένων σωμάτων καθώς και την φαρμακευτική αντιμετώπιση σε περίπτωση
ωτίτιδας.

30. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΔΟΥΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει  τις  περιπτώσεις  χορήγησης αντιβίωσης  ή  αντιφλεγμονώδους  παρεντερικά  για  θεραπεία που δεν
συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα εργασιών του παρόντος και όχι σε περιπτώσεις όπου η θεραπεία συνοδεύει άλλη
υπηρεσία (όπως χειρουργεία ή λοιπές θεραπείες). Η τιμή αφορά την μία έγχυση.

31. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ PER OS (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)
Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης αντιβίωσης per os για θεραπεία που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα
εργασιών του παρόντος και όχι σε περιπτώσεις όπου η θεραπεία συνοδεύει άλλη υπηρεσία (όπως χειρουργεία ή
λοιπές θεραπείες). Η τιμή αφορά την  αγωγή ανά 10kg Σ.Β. σκύλου ή ανά γάτα για 5 ημέρες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

32. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
Αφορά στην  πλήρη  ωοθηκο-υστερεκτομή  στα  θηλυκά  αδέσποτα  σκυλιά.  Όλα  τα  ράμματα  πρέπει  να  είναι
απορροφήσιμα. 
Η  χειρουργική  μέθοδος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  καθώς  και  οι  συρραφές  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την
επιστημονική βιβλιογραφία και να λαμβάνονται υπόψη οι  συνθήκες διαβίωσης του ζώου, ώστε να διασφαλίζεται η
υγεία του.
Περιλαμβάνει επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα φάρμακα, όλα τα υλικά του χειρουργείου και
την  αντιβιοτική  αγωγή  πέντε  ημερών.  Περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  παραμονή  και  παρακολούθηση  των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για τουλάχιστον 24 ώρες. 

33. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
Αφορά στην ορχεκτομή στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά με απορροφήσιμα ράμματα. 
Η  χειρουργική  μέθοδος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  καθώς  και  οι  συρραφές  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την
επιστημονική βιβλιογραφία και να λαμβάνονται υπόψη οι  συνθήκες διαβίωσης του ζώου, ώστε να διασφαλίζεται η
υγεία του.
Περιλαμβάνει επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα φάρμακα, όλα τα υλικά του χειρουργείου και
την  αντιβιοτική  αγωγή  πέντε  ημερών.  Περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  παραμονή  και  παρακολούθηση  των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για τουλάχιστον 24 ώρες. 

34. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 
Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες.
Η  χειρουργική  μέθοδος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  καθώς  και  οι  συρραφές  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την
επιστημονική βιβλιογραφία και να λαμβάνονται υπόψη οι  συνθήκες διαβίωσης του ζώου, ώστε να διασφαλίζεται η
υγεία του.
Περιλαμβάνει επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα φάρμακα, όλα τα υλικά του χειρουργείου και
την  αντιβιοτική  αγωγή  πέντε  ημερών.  Περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  παραμονή  και  παρακολούθηση  των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για τουλάχιστον 24 ώρες. 
Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας τα ζώα θα σημαδεύονται με μικρή τομή στο αυτί ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη
επανασύλληψή τους για στείρωση.

35. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 
Αφορά στην ορχεκτομή στις αρσενικές αδέσποτες γάτες.
Η χειρουργική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιστημονική βιβλιογραφία.  
Περιλαμβάνει επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβιοτική
αγωγή.
Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας τα ζώα θα σημαδεύονται με μικρή τομή στο αυτί ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη
επανασύλληψή τους για στείρωση.

36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ) 
Αφορά  σε  περιστατικά,  που  απαιτούν  χειρουργικές  επεμβάσεις  μικρής  κλίμακας.  Αφορά  κυρίως  τη  συρραφή
τραυμάτων του ζώου, νεαροποίηση τραυμάτων, ωταιμάτωμα, αφαίρεση άγανος εν τω βάθη, πρόπτωση κόλπου,
αφαίρεση μικρών επιφανειακών νεοπλασμάτων, εξαγωγή όδοντος. ακρωτηριασμός δαχτύλου ή ουράς κ.α. 
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Περιλαμβάνει επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου εάν είναι απαραίτητη, τα υλικά του χειρουργείου,
τα φάρμακα και την αντιβιοτική αγωγή για το διάστημα που απαιτείται.

37. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Αφορά σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας σε σκύλο, όπως ανάταξη κοίλης, διάταση στροφή
στομάχου, επέμβαση πυομήτρας, αφαίρεση μεγάλων νεοπλασμάτων, διαφραγματοκήλη, αναστομώσεις εντέρου,
εντεροτομές, αφαίρεση πέτρας ουροδόχου κύστης, σπληνεκτομή, εξόρυξη οφθαλμού, εντρόπιο κ.α.
Περιλαμβάνει  επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα φάρμακα, τα υλικά του χειρουργείου, την
αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και την παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του
κτηνιατρείου για τουλάχιστον 24 ώρες. 

38.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΓΑΤΑ
Αφορά σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας σε γάτα, όπως ανάταξη κοίλης, αφαίρεση μεγάλων
νεοπλασμάτων,  διαφραγματοκήλη,  αναστομώσεις  εντέρου,  εντεροτομές,  αφαίρεση  πέτρας  ουροδόχου  κύστης,
εξόρυξη οφθαλμού κ.α.
Περιλαμβάνει  επιπλέον της επέμβασης την αναισθησία του ζώου, τα φάρμακα, τα υλικά του χειρουργείου, την
αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και την παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του
κτηνιατρείου για τουλάχιστον 24 ώρες. 

39. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΗΜΝΟΥΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ
ΓΑΤΑ
Αφορά όλο τον χειρισμό  και τα ειδικά χειρουργεία για την κάλυψη δερματικών ελλειμάτων  με μοσχεύματα και/ή
κρημνούς σε ζώα με δερματικό έλλειμα, όταν αυτό είναι αδύνατο να επουλωθεί  κατά πρώτο ή δεύτερο σκοπό.
Περιλαμβάνονται  η  γενική  αίματος,  η  αναισθησία,  φάρμακα,  υλικά,  αναλγητικά  και  η  αντιβιοτική  αγωγή  που
απαιτείται για την θεραπεία. Επίσης περιλαμβάνονται το τεστ ταχείας διάγνωσης για λεϊσμανίαση, η τοποθέτηση
ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν
γίνει.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου
για τουλάχιστον 24 ώρες. 

40. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ - 
ΕΚΤΟΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων των μακρών και βραχέων οστών των άκρων,
εκτός αρθρόδεσης. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η  αφαίρεση  των  υλικών  μετά  από  το  διάστημα  που  απαιτείται  για  την  θεραπεία,  εάν  επιβάλλεται.  Επίσης
περιλαμβάνονται  το  τεστ ταχείας  διάγνωσης για λεϊσμανίαση,  η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η
ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει. Η τιμή είναι ανά οστό. Τα ζεύγη
κερκίδα- ωλένη και κνήμη- περόνη λογίζονται ως ένα οστό. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

41. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων/εξαρθρημάτων των οστών της σπονδυλικής
στήλης. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η
αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες, ορθοπαιδικό τσιμέντο κα), η αντιβιοτική αγωγή που
απαιτείται και η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται.
Επίσης περιλαμβάνονται το τεστ ταχείας διάγνωσης για λεϊσμανίαση, η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο,
η ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει.  Περιλαμβάνεται επίσης και η
παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

42. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  της  κεφαλής.  Περιλαμβάνονται  η  γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η  αφαίρεση  των  υλικών  μετά  από  το  διάστημα  που  απαιτείται  για  την  θεραπεία,  εάν  επιβάλλεται.  Επίσης
περιλαμβάνονται  το  τεστ ταχείας  διάγνωσης για λεϊσμανίαση,  η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η
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ετήσια αποπαρασίτωση του και  ο ετήσιος  εμβολιασμός του,  όταν δεν  έχουν γίνει.  Περιλαμβάνεται  επίσης και  η
παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

43. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΩΝ ΟΣΤΩΝ  -  ΕΚΤΟΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  των  πλατέων  οστών  (εκτός  του  λαγονίου
οστού). Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η
αντιβιοτική  αγωγή  που  απαιτείται  και  η  αφαίρεση  των  υλικών  μετά  από  το  διάστημα  που  απαιτείται  για  την
θεραπεία,  εάν επιβάλλεται  Επίσης  περιλαμβάνονται  το  τεστ ταχείας  διάγνωσης για  λεϊσμανίαση,  η  τοποθέτηση
ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24
ώρες τουλάχιστον.

44. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  - ΚΑΤΑΓΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  του  λαγονίου  οστού.  Περιλαμβάνονται  η
γενική  αίματος,  η  αναισθησία,  φάρμακα,  υλικά  (ράμματα,  πλάκες,  ήλοι,  κοχλίες  κα),  η  αντιβιοτική  αγωγή  που
απαιτείται και η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται.
Επίσης περιλαμβάνονται το τεστ ταχείας διάγνωσης για λεϊσμανίαση, η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο,
η ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει.  Περιλαμβάνεται επίσης και η
παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

45. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων των μακρών οστών των άκρων, με εξωτερική
οστεοσύνθεση. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία. Επίσης περιλαμβάνονται το τεστ
ταχείας διάγνωσης για λεϊσμανίαση, η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η ετήσια αποπαρασίτωση του
και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει. Η τιμή είναι ανά οστό. Τα ζεύγη κερκίδα- ωλένη και κνήμη-
περόνη λογίζονται ως ένα οστό. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον
χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

46. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  αποκατάσταση  σε  περίπτωση  ρήξης  τενόντων  και  συνδέσμων.  Περιλαμβάνονται  η
γενική αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά και η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται. Επίσης περιλαμβάνονται το
τεστ ταχείας διάγνωσης για λεϊσμανίαση, η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η ετήσια αποπαρασίτωση
του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

47. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Αφορά την περίπτωση όπου απαιτείται ο ακρωτηριασμός του οπίσθιου άκρου. 
Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά και η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται για την
πλήρη  ανάρρωση.  Επίσης  περιλαμβάνονται  το  τεστ  ταχείας  διάγνωσης  για  λεϊσμανίαση,  η  τοποθέτηση
ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο, η ετήσια αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν
γίνει.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου
για τουλάχιστον 48 ώρες με χορήγηση αναλγησίας τοπικής και γενικής. 

48. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Αφορά την περίπτωση όπου απαιτείται ο ακρωτηριασμός του πρόσθιου άκρου. Περιλαμβάνονται η γενική αίματος,
η αναισθησία, φάρμακα, υλικά και η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται για την θεραπεία. Επίσης περιλαμβάνονται
το  τεστ  ταχείας  διάγνωσης  για  λεϊσμανίαση,  η  τοποθέτηση  ηλεκτρονικής  σήμανσης  στο  ζώο,  η  ετήσια
αποπαρασίτωση του και ο ετήσιος εμβολιασμός του, όταν δεν έχουν γίνει.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου
για τουλάχιστον 48 ώρες με χορήγηση αναλγησίας τοπικής και γενικής . 

49. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ - 
ΕΚΤΟΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ ΣΕ ΓΑΤΑ

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων των μακρών και βραχέων οστών των άκρων,
εκτός αρθρόδεσης. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται. Η τιμή είναι ανά
οστό. Τα ζεύγη κερκίδα- ωλένη και κνήμη- περόνη λογίζονται ως ένα οστό. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή
και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

50. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων/εξαρθρημάτων των οστών της σπονδυλικής
στήλης. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η
αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες, ορθοπαιδικό τσιμέντο κα), η αντιβιοτική αγωγή που
απαιτείται και η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24
ώρες τουλάχιστον.

51. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  της  κεφαλής.  Περιλαμβάνονται  η  γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται.  Περιλαμβάνεται
επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

52. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΩΝ ΟΣΤΩΝ  -  ΕΚΤΟΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  των  πλατέων  οστών  (εκτός  του  λαγονίου
οστού). Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η
αντιβιοτική  αγωγή  που  απαιτείται  και  η  αφαίρεση  των  υλικών  μετά  από  το  διάστημα  που  απαιτείται  για  την
θεραπεία,  εάν επιβάλλεται.  Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον
χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

53. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  - ΚΑΤΑΓΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων  του  λαγονίου  οστού.  Περιλαμβάνονται  η
γενική  αίματος,  η  αναισθησία,  φάρμακα,  υλικά  (ράμματα,  πλάκες,  ήλοι,  κοχλίες  κα),  η  αντιβιοτική  αγωγή  που
απαιτείται και η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία, εάν επιβάλλεται.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24
ώρες τουλάχιστον.

54. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό χειρουργείο για ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων των μακρών οστών των άκρων, με εξωτερική
οστεοσύνθεση. Αφορά  περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αναίμακτα. Περιλαμβάνονται η γενική
αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά (ράμματα, πλάκες, ήλοι, κοχλίες κα), η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται και
η αφαίρεση των υλικών μετά από το διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία. Η τιμή είναι ανά οστό. Τα ζεύγη
κερκίδα- ωλένη και κνήμη- περόνη λογίζονται ως ένα οστό. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των
εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24 ώρες τουλάχιστον.

55. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΓΑΤΑ
Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  αποκατάσταση  σε  περίπτωση  ρήξης  τενόντων  και  συνδέσμων.  Περιλαμβάνονται  η
γενική  αίματος,  η  αναισθησία,  φάρμακα,  υλικά  και  η  αντιβιοτική  αγωγή  που  απαιτείται  για  την  θεραπεία.
Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και νοσηλεία των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για 24
ώρες τουλάχιστον.

56. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
Αφορά την περίπτωση όπου απαιτείται ο ακρωτηριασμός του οπίσθιου άκρου. 
Περιλαμβάνονται η γενική αίματος, η αναισθησία, φάρμακα, υλικά και η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται για την
πλήρη ανάρρωση. Περιλαμβάνεται επίσης και η παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο
του κτηνιατρείου για τουλάχιστον 48 ώρες με χορήγηση αναλγησίας τοπικής και γενικής. 

57. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
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Αφορά την περίπτωση όπου απαιτείται ο ακρωτηριασμός του πρόσθιου άκρου. Περιλαμβάνονται η γενική αίματος,
η αναισθησία, φάρμακα, υλικά και η αντιβιοτική αγωγή που απαιτείται για την θεραπεία. Περιλαμβάνεται επίσης
και η παραμονή και παρακολούθηση των εγχειρισμένων ζώων στον χώρο του κτηνιατρείου για τουλάχιστον 48 ώρες
με χορήγηση αναλγησίας τοπικής και γενικής . 

   ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ  

58. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  
Αφορά την  τοποθέτηση  microchip,  συμβατού  με  τη  νομοθεσία,  στα  ζώα  συντροφιάς.  Πραγματοποιείται  με  την
τοποθέτηση  στην  αριστερή  εξωτερική  πλευρά  του  τραχήλου  του  ζώου  συστήματος  ηλεκτρονικής  αναγνώρισης
(αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, και
μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή. Περιλαμβάνεται η αξία του microchip. 
Ακολουθεί η καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των
ιδιοκτητών τους (Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς) όλων των στοιχείων που απαιτούνται από την νομοθεσία.

59. ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ
Αφορά την τοποθέτηση περιλαίμιου στο ζώο το οποίο φέρει με ανεξίτηλη βαφή το όνομα του ζώου και την ένδειξη
"Δήμος Δέλτα".  Περιλαμβάνεται η αξία του περιλαίμιου.
Περιλαίμια  δεν  τοποθετούνται  σε  ζώα  στα  οποία  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  ανάπτυξη.  Επίσης  εξετάζεται  κατά
περίπτωση η τοποθέτηση περιλαίμιου σε γάτες.

60. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟΥ  
Για την ευθανασία αδέσποτων ζώων απαιτείται η γνωμάτευση επιτροπής και  ακολουθείται η διαδικασία του Ν.
4830/2021.

61. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Περιλαμβάνει  την μετάβαση με ιδία μέσα του κτηνιάτρου στο καταφύγιο  –  ενδιαίτημα ζώων με το  οποίο έχει
σύμβαση ο Δήμος σε περίπτωση που του ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να εκτιμήσει τυχόν
περιστατικό στα φιλοξενούντα αδέσποτα ζώα του Δήμου.

62. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΗ 
Γίνεται σε περίπτωση όπου υπάρχει δελτίο εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου από μονάδα νοσοκομείου
ή κέντρου υγείας μετά από δάγκωμα αδέσποτου ζώου. Αφορά τρεις τουλάχιστον εξετάσεις του ζώου την 1η, 7η και
15η ημέρα από το δάγκωμα. Ο κτηνίατρος μετά το πέρας του 15νθημερου εκδίδει τη βεβαίωση παρακολούθησης
του ζώου, εφόσον του ζητηθεί. 

63. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ 
Αφορά στην περίπτωση που η  σύλληψη του ζώου από  το  συνεργείο  περισυλλογής  του  Δήμου ή από  ιδιωτικό
συνεργείο με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος, είναι αδύνατη λόγω του χαρακτήρα του ζώου και επιβάλλεται η
χορήγηση αναισθητικού (per os ή παρεντερικά). Περιλαμβάνεται το κόστος του φαρμάκου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στόχος του Δήμου Δέλτα (Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου) είναι να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις εκ
του Νόμου Υποχρεώσεις του και να συμβάλλει στην ευζωία των ζώων συντροφιάς, στην μείωση του πληθυσμού των
αδέσποτων ζώων αλλά και στην Δημόσια Υγεία, μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των ζωοαθρωπονόσων. Για τους
λόγους  αυτούς  η  παρούσα  τεχνική  έκθεση   και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  δεν  μπορούσε  παρά να  αφορά
μεγαλύτερο εύρος κτηνιατρικών υπηρεσιών  από την προηγούμενη.

Κατά  την  μέχρι  σήμερα  εφαρμογή  του  προγράμματος  περίθαλψης  αδέσποτων  ζώων,  η  υπηρεσία  αντιμετώπισε
περιστατικά, των οποίων ο ακριβής αριθμός αποδείχθηκε αρκετές φορές απρόβλεπτος, καθότι τα αδέσποτα ζώα είναι
έμβια  όντα  με  ποικίλης  αιτιολογίας  ιατρικά  προβλήματα.  Οι  ποσότητες  των  κτηνιατρικών  υπηρεσιών  που  θα
εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση βάσει των προηγούμενων προγραμμάτων και των περιστατικών που
κληθήκαμε να περιθάλψουμε. 
Υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των ιατρικών
πράξεων  που  θα  χρειαστεί  να  εφαρμοστούν  από  τον  ανάδοχο,  ανάλογα  με  τις  πραγματικές  ανάγκες  που  θα
προκύψουν για την περίθαλψη των ζώων, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ-
ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 
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    ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ     

1
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑ-
ΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗ 5 12 60+  

2
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗ 2 10 20

3
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 25 4 100

4

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙ-
ΣΜΑΝΙΩΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 80 15 1200

5

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙ-
ΣΜΑΝΙΩΣΗ- ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙ-
ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 25 125

6

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ,
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ, ΠΑΡ-
ΒΟΪΩΣΗ Κ.Α ΣΕ ΣΚΥΛΟ - 
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 30 15 450

7

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ
ΚΑΙ  ΤΑ  ΩΤΑ  (ΣΚΥΛΟΣ  ΚΑΙ
ΓΑΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗ 5 15 75

8
 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ - ΤΑ-
ΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 20 40

9

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗ 3 20 60

10 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΗΨΗ 10 15 150

 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    0

11
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 10 5 50

12
ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΖΩΟ 80 12 960

13
ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΖΩΟ 60 12 720
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14
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΕΜΒΟ-
ΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ, ΓΑΤΑΣ ΖΩΟ 10 10 100

15

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑ-
ΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (ΚΟΥΤΑ-
ΒΙΑ) ΖΩΟ 30 8 240

16

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝ-
ΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΣΚΥΛΟΣ 
ΓΑΤΑ)

10 kg Σ.Β. ΣΚΥΛΟΥ
Η ΑΝΑ ΓΑΤΑ 250 3 750

17

 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΣΚΥΛΟΣ, 
ΓΑΤΑ)

10 kg Σ.Β. ΣΚΥΛΟΥ
Η ΑΝΑ ΓΑΤΑ 250 4 1000

18

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑ-
ΣΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ 
(ΣΚΥΛΟΣ) ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 20 22 440

19

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ, 
ΓΑΤΑ) ΝΟΣΗΜΑ 5 30 150

20

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ-
ΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ, 
ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 3 30 90

21
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ
ΣΕ ΣΚΥΛΟ- ΦΑΣΗ ΕΦΟΔΟΥ

ANA 10Kg Σ.Β.
ΖΩΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ 1 100 100

22
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ
ΣΚΥΛΟΥ- ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ANA 10Kg Σ.Β.
ΖΩΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ 2 10 20

23

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ANA 10Kg ΖΩΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Η

ΑΝΑ ΓΑΤΑ 1 100 100

24
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΩ-
ΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ANA 10Kg ΖΩΟΥ 20 35 700

25

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ANA 10Kg ΖΩΟΥ 20 20 400
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26

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-
ΚΟ - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΣΚΥΛΟΣ-ΓΑΤΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 2 40 80

27

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ-
ΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΟΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΗΜΕΡΑ 20 15 300

28

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ-
ΤΡΕΙΟ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΗΜΕΡΑ 20 10 200

29
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ (ΣΚΥ-
ΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 5 25 125

30

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/ ΕΝΕΣΙΜΟΥ 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ 
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 20 7 140

31
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ 
PER OS (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΑΝΑ 10 kg Σ.Β. -
ΑΓΩΓΗ ΠΕΝΤΕ

ΗΜΕΡΩΝ 10 10 100

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ    0

32
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥ-
ΛΩΝ ΖΩΟ 70 100 7000

33
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 26 55 1430

34
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑ-
ΤΩΝ ΖΩΟ 70 50 3500

35
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑ-
ΤΩΝ ΖΩΟ 10 30 300

36

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕ-
ΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚΥΛΟΣ, 
ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 8 40 320
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37

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
(ΣΚΥΛΟΣ) ΖΩΟ 2 100 200

38

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
(ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 2 80 160

39

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΖΩΩΝ  ΜΕ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ –
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ-
ΤΑ  ΚΑΙ  ΚΡΗΜΝΟΥΣ  (ΣΚΥ-
ΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 1 150 150

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 300 30040

ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΑΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΚΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΡΘΡΟΔΕ-
ΣΗΣ (ΣΚΥΛΟΣ)

41

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
(ΣΚΥΛΟΣ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 250 250

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 200 20042
ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑ-
ΛΗΣ  (ΣΚΥΛΟΣ)

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 200 20043

ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΩΝ 
ΟΣΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ
(ΣΚΥΛΟΣ)

44

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 
ΟΣΤΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 350 350

45

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕΩΝ ΟΣΤΩΝ 
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 200 200
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46

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗ-
ΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΩΝ (ΣΚΥΛΟΣ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 200 200

47
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΠΙ-
ΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 300 300

48
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΡΟ-
ΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 250 250

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 150 15049

ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΑΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΚΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΡΘΡΟΔΕ-
ΣΗΣ (ΓΑΤΑ)

50

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
(ΓΑΤΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 250 250

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 110 11051
ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑ-
ΛΗΣ  

52

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 120 120

ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΩΝ 
ΟΣΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΛΑΓΟ-
ΝΙΟΥ(ΓΑΤΑ)

53

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 
ΟΣΤΟΥ (ΓΑΤΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 300 300

54

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕΩΝ ΟΣΤΩΝ 
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 110 110

55

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗ-
ΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 100 100
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56
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΠΙ-
ΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ (ΓΑΤΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 200 200

57
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΡΟ-
ΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ (ΓΑΤΑ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1 150 150

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ     

58 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΟ 220 15 3300
59 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΖΩΟ 100 5 500
60 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 2 25 50

61
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥ-
ΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 40 80

62

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙ-
ΤΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) ΖΩΟ 10 15 150

63

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙ-
ΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗ-
ΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 5 15 75

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    30.000,00

ΦΠΑ 24%    7.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑ-
ΝΗΣ    37.200,00

CPV  : 85200000-1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και 213/2008 κανονισμούς της Ε.Ε)  

Στις τιμές των παραπάνω υπηρεσιών περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση
τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια κ.α.) καθώς και   οι γραπτές οδηγίες και συνταγές για  
την αγωγή του ζώου που θα δοθούν,  εάν χρειαστεί,  κατά την έξοδο του ζώου από  το  ιατρείο για συνέχιση της
θεραπείας.

Για  την  σύνταξη  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  ελήφθησαν  υπ’  όψη  ο  ενδεικτικός  τιμοκατάλογος  παροχής
υπηρεσιών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για κτηνιατρικές υπηρεσίες σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η έρευνα της υπηρεσίας για τις τρέχουσες τιμές στην αγορά, συμβάσεις και διακηρύξεις
με  αντίστοιχες  υπηρεσίες  (όπως  με  ΑΔΑΜ  20PROC007935638  2020-12-28,  21PROC008749463  2021-06-11,
20PROC007596253 2020-11-05) και οι υποβληθείσες παρόμοιες οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου
Δέλτα παλαιότερων ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ

1. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κτηνιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική
του αναδόχου ή επί του πεδίου. 

2. Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα, κατά περιόδους, να χρησιμοποιεί εθελοντές κτηνιάτρους, για ομαδικές
στειρώσεις και ηλεκτρονικές σημάνσεις, χωρίς να διακόπτεται η ροή του προγράμματος.
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3. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου το ζώο χρήζει άμεσης φροντίδας και δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ. τροχαίο
ατύχημα)  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί  να μεταβεί στο περιστατικό, μετά από
συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.  

4. Η μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο του εντολοδόχου θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου, εντός των ορίων του
Δήμου Δέλτα. Τυχόν επιπλέον απόσταση καλύπτεται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

5. Ο κτηνίατρος θα δέχεται τα ζώα που θα μεταφέρονται στο ιατρείο από το συνεργείο του  Δήμου ή από ιδιωτικό
συνεργείο με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος. Μόνο μετά από εντολή (γραπτή ή ηλεκτρονική) της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου θα μπορεί να δεχθεί ζώο από δημότες (κατηγορίες πολιτών που προβλέπονται στο νόμο)
ή φιλοζωικές οργανώσεις.  Καμία κτηνιατρική πράξη δεν θα αναγνωρίζετε  ως πραγματοποιηθείσα όταν δεν
συνοδεύεται από την παραπάνω εντολή. 

6. Όλα  τα  ζώα  που  προσκομίζονται  στον  ανάδοχο  κτηνίατρο  και  πριν  από  οποιαδήποτε  ιατρική  πράξη  θα
υποβάλλονται  σε κλινική εξέταση,  θα ζυγίζονται και  θα ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση.  Αν κατά την
εξέταση  διαπιστωθεί  ότι  το  ζώο  έχει  επιθετική  συμπεριφορά,  τα  συμπεράσματα  της  εξέτασης  θα
καταγράφονται  στην  ατομική  καρτέλα  του  ζώου  και  το  ζώο  θα  παραπέμπεται  για  παρακολούθηση  στο
συμβεβλημένο καταφύγιο.

7. Όλα τα αδέσποτα ζώα  θα σημαίνονται ηλεκτρονικά ως αδέσποτα και θα καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο
Ζώων Συντροφιάς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τον ανάδοχο. 

8. Εφόσον ζητηθεί  από την αρμόδια υπηρεσία του  Δήμου Δέλτα ο  κτηνίατρος θα πρέπει  να προγραμματίσει
επίσκεψη στο καταφύγιο ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος Δέλτα. 

9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει σε ατομική καρτέλα ζώου,
υπόδειγμα της οποίας θα του δοθεί από το αρμόδιο Τμήμα. 

10. Ο ανάδοχος,  αν  του ζητηθεί  από την αρμόδια υπηρεσία του  Δήμου,  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  βιβλίο
νοσηλείας ασθενών ζώων, το οποίο θα είναι θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΜΕΘ και θα του δοθεί
από τον Δήμο. Στο βιβλίο θα καταγράφεται το είδος και το φύλο του ζώου καθώς και το είδος, το περιεχόμενο
και το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του. 

11. Όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση (εντολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
γραπτή  εντολή)  με  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου.  Ο  ανάδοχος  τελεί  πάντοτε  υπό  την  επίβλεψη  της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση
ευρισκόμενος  σε  συνεχή  επαφή  για  να  πιστοποιείται  και  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του.  Υπηρεσίες  -
κτηνιατρικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα
βαρύνουν το ανάδοχο.  

12. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  δεχθεί  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  στο ιατρείο  του,  κατά  την
διάρκεια της περίθαλψης των ζώων, εάν αυτό του ζητηθεί. 

13. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος  υποχρεούται να δέχεται επείγοντα
περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου,
όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες. 

14.  Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει εντός
τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.

15. Σε  περίπτωση  που  τα  ζώα  μετά  την  περίθαλψη  τους  και  την  παροχή  των  κτηνιατρικών  υπηρεσιών,
παρουσιάσουν  προβλήματα  (π.χ.  αιμορραγία,  πυρετό  κ.α.)  τα  οποία  θα  αποδοθούν  στην  παροχή  της
υπηρεσίας,  αυτά  προσκομίζονται  στον  θεράποντα  κτηνίατρο  για  αποκατάσταση  της  υγείας  τους  χωρίς
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Δέλτα.

16. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  συμπληρωματική  αγωγή/θεραπεία,  χωρίς  πρόσθετη  χρηματική
επιβάρυνση του Δήμου, όταν από υπαιτιότητα του ιδίου, το ζώο δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως.
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17. Καθότι οι ποσότητες των πράξεων που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει περίπτωση
μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των ιατρικών πράξεων που
θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εντός των ορίων του
συμβατικού ποσού.

18. Το  πάσης  φύσεως  και  ειδικότητας  έμμισθο  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  αμείβεται  και
ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά  ότι  απαγορεύεται  η  απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη
άδεια διαμονής και υπηρεσίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

19. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και την ασφάλεια
του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζημιών –
ατυχημάτων  σε  οποιαδήποτε  πρόσωπα ή πράγματα.  Για  ατυχήματα  ή  ζημιές  που τυχόν  θα  συμβούν στο
προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα που χειρίζεται, ο Δήμος δεν έχει
καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με
τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

20. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να εξασφαλίζει  ο ίδιος τον εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα) που απαιτείται για
την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για την περίπτωση των διαγνωστικών εξετάσεων μπορεί να συνεργάζεται και με
εξειδικευμένα εργαστήρια. Για την περίπτωση των ορθοπαιδικών χειρουργείων μπορεί να συνεργάζεται και με
άλλο κτηνιατρείο ή κλινική, με δική του ευθύνη. 

21. Οι περιγραφόμενες  κτηνιατρικές υπηρεσίες της παρούσας μελέτης πρέπει να εκτελούνται μόνο από το ειδικό
προσωπικό, σύμφωνα με την νομοθεσία. 

22.  Ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει για τα περιστατικά του Δήμου τουλάχιστον δύο κλωβούς ανάρρωσης –
βραχυχρόνιας νοσηλείας στον εσωτερικό χώρο του ιατρείου ή της κλινικής.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει:  

1. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη από την από αρμόδια
αρχή, σε ισχύ. 

2.  Να  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  βεβαιώνει  ότι  μπορεί  να  παρέχει  τις  κτηνιατρικές
υπηρεσίες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

3. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία συμφωνεί με τα περιεχόμενα της τεχνικής έκθεσης.

       

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους
όρους  της  συμβάσεως,  θα  εκτελεστεί   το  πρόγραμμα  περίθαλψης  αδέσποτων  ζώων  στο  Δήμο  Δέλτα  Δημοτική
Ενότητα Εχεδώρου.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των  37.200 € και θα βαρύνει τον τακτικό  προϋπολογισμό
του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 02.70.6142.107.
Καθότι οι ποσότητες των πράξεων που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει περίπτωση μέχρι
το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των ιατρικών πράξεων που θα χρειαστεί
να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.  Α'/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  - Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

2. Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Ο  ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις   Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
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Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Ο  ν.  4782/2021  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021)».

5. Ο Ν.  4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021)  «  Νέο πλαίσιο  για  την  ευζωία των ζώων συντροφιάς -  Πρόγραμμα
«AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  μετά  από  εφαρμογή  ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει φάκελο προσφοράς. 
Μέσα  στον  φάκελο  θα  εσωκλείονται  επιπλέον  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών  βάση  του  4412/2016  που  θα
αναφέρονται στην πρόσκληση :
1.  Συμπληρωμένο  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  η  ημερομηνία  σύνταξης  της  προσφοράς,  υπογραφή  και
σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι μελέτησε και αποδέχεται τους όρους της τεχνικής έκθεσης. 
3. Όλες τις νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις που απαιτούνται, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, ήτοι:
- Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη από την από αρμόδια αρχή, σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ  5: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της  σύμβασης και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που ενεργούν εντός  των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο εντολοδόχος της υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου για την υπογραφή της
σύμβασης  σε  προθεσμία που δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  15 ημέρες  από την  κοινοποίηση  σε αυτόν  σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 του  Ν. 4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια  της  σύμβασης  θα  είναι  για  12  μήνες  από την   υπογραφή της  σύμβασης  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του
συμβατικού ποσού,  με  δυνατότητα παράτασης  κατόπιν γνωμοδότησης  του αρμοδίου οργάνου,  σύμφωνα με  τις
διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και,  ως εκ τούτου,  θα έπρεπε να έχει  αποκλειστεί  από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανά δύο (2) μήνες ύστερα από την παροχή των υπηρεσιών
και την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, μετά την παραλαβή της υπηρεσίας από την
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αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16, που συγκροτείται σύμφωνα με
το άρθρα 221 του Ν.4412/16.
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  Πέραν των ανωτέρω
δικαιολογητικών,  οι  αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εφόσον  υπάρξει  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  δύναται  να
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των υπηρεσιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί  έκπτωτος
βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο εντολοδόχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
αντίστοιχων  άρθρων  της  διακήρυξης  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις,  Χρόνος  παράδοσης,
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)  ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής  διενεργείται από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο
216 του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο  όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της  σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ανα-
δόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων  μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφο-
ρούν σε τροποποίηση  του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του  άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίσει και άλλους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας,
στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11δ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και  παραδοτέων  με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας
της  σύμβασης,  η  προθεσμία που ορίζεται  για  την αντικατάσταση δεν  μπορεί  να είναι  μεγαλύτερη του  25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η  τιμή  προσφοράς  της  υπηρεσίας  θα  είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.           

Σίνδος 11/5/2022 Σίνδος 11/5/2022

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Του/Της…………………………………………..………………………………………
(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση) ………………………………………....
με έδρα τ……………………………....οδός…………………………...................… ……
αριθ:…………..……………….Τ.Κ………....……………τηλ.………….................……..
ΑΦΜ ...........................
Email ………………………. 
Τηλ. .............................
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑ-
ΝΗ 

    ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ     

1

ΓΕΝΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΜΑΤΟΣ  (ΣΚΥΛΟΣ,
ΓΑΤΑ)

ΕΞΕΤΑΣΗ 5

2

ΓΕΝΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΟΥΡΩΝ  (ΣΚΥΛΟΣ,
ΓΑΤΑ)

ΕΞΕΤΑΣΗ 2

3

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ  (ΣΚΥΛΟΣ,
ΓΑΤΑ)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 25

4

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ -
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 80

5

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΚΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ-
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ 5

6

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ, ΔΙΡΟΦΙΛΑ-
ΡΙΩΣΗ,  ΠΑΡΒΟΪΩΣΗ  Κ.Α  ΣΕ  ΣΚΥΛΟ  -
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ 30

7

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΟ
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ  ΤΑ ΩΤΑ (ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΤΑ)

ΕΞΕΤΑΣΗ 5

8

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



9

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ
(ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ)

ΕΞΕΤΑΣΗ 3

1
0

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΗΨΗ 10

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ   

1
1

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΛΥΣΣΑ  (ΣΚΥΛΟΣ,
ΓΑΤΑ)

ΖΩΟ 10

1
2

ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΖΩΟ 80

1
3

ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΖΩΟ 60

1
4

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥ-
ΛΟΥ, ΓΑΤΑΣ

ΖΩΟ 10

1
5

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ
(ΚΟΥΤΑΒΙΑ)

ΖΩΟ 30

1
6

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΑ
(ΣΚΥΛΟΣ ΓΑΤΑ)

10 kg Σ.Β. ΣΚΥΛΟΥ Η
ΑΝΑ ΓΑΤΑ

250

1
7

 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ  ΓΙΑ  ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

10 kg Σ.Β. ΣΚΥΛΟΥ Η
ΑΝΑ ΓΑΤΑ

250

1
8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ  ΠΕ-
ΡΙΛΑΙΜΙΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ)

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 20

1
9

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΕΡΜΑ-
ΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΝΟΣΗΜΑ 5

2
0

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 3

2
1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ-
ΦΑΣΗ ΕΦΟΔΟΥ

ANA 10Kg Σ.Β. ΖΩΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1

2
2

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ   ΣΚΥΛΟΥ-
ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ANA 10Kg Σ.Β. ΖΩΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

2

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



2
3

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕ-
ΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ANA 10Kg ΖΩΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑ  ΜΗΝΑ  Η  ΑΝΑ
ΓΑΤΑ

1

2
4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ANA 10Kg ΖΩΟΥ 20

2
5

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ,  ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΜΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ  ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ

ANA 10Kg ΖΩΟΥ 20

2
6

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  -  ΑΝΑΙ-
ΜΑΚΤΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  (ΣΚΥΛΟΣ-
ΓΑΤΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 2

2
7

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΗ ΟΡΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΗΜΕΡΑ 20

2
8

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΤΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ  (ΣΚΥΛΟΣ,
ΓΑΤΑ)

ΗΜΕΡΑ 20

2
9

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ) ΖΩΟ 5

3
0

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΕΝΕΣΙΜΗΣ  ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/
ΕΝΕΣΙΜΟΥ  ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 20

3
1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ PER OS (ΣΚΥ-
ΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΑΝΑ 10 kg Σ.Β. -ΑΓΩ-
ΓΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ 

10

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ   

3
2

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 70

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



3
3

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 26

3
4

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 70

3
5

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 10

3
6

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΖΩΟ 8

3
7

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΣΚΥΛΟΣ) ΖΩΟ 2

3
8

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΓΑΤΑ)

ΖΩΟ 2

3
9

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛ-
ΛΕΙΜΑΤΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ-
ΤΑ ΚΑΙ ΚΡΗΜΝΟΥΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ)

ΖΩΟ 1

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
0

ΚΑΤΑΓΜΑ  ΜΑΚΡΩΝ  ΚΑΙ  ΒΡΑΧΕΩΝ
ΟΣΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΚΡΩΝ  ΕΚΤΟΣ  ΑΡΘΡΟ-
ΔΕΣΗΣ (ΣΚΥΛΟΣ)

4
1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΚΥΛΟΣ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
2

ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ  (ΣΚΥΛΟΣ)

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



4
3

ΚΑΤΑΓΜΑ  ΠΛΑΤΕΩΝ  ΟΣΤΩΝ   ΕΚΤΟΣ
ΛΑΓΟΝΙΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ)

4
4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΓΜΑ  ΛΑΓΟΝΙΟΥ
ΟΣΤΟΥ (ΣΚΥΛΟΣ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕ-
ΩΝ  ΟΣΤΩΝ  ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΟΣΤΕΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
6

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΕ  ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΩΝ (ΣΚΥΛΟΣ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
7

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΟΠΙΣΘΙΟΥ  ΑΚΡΟΥ
(ΣΚΥΛΟΣ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
8

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΘΙΟΥ  ΑΚΡΟΥ
(ΣΚΥΛΟΣ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

4
9

ΚΑΤΑΓΜΑ  ΜΑΚΡΩΝ  ΚΑΙ  ΒΡΑΧΕΩΝ
ΟΣΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΚΡΩΝ  ΕΚΤΟΣ  ΑΡΘΡΟ-
ΔΕΣΗΣ (ΓΑΤΑ)

5
0

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΓΜΑ/ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΓΑΤΑ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1
5
1

ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ  

5
2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1
ΚΑΤΑΓΜΑ  ΠΛΑΤΕΩΝ  ΟΣΤΩΝ   ΕΚΤΟΣ
ΛΑΓΟΝΙΟΥ(ΓΑΤΑ)

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ



5
3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΓΜΑ  ΛΑΓΟΝΙΟΥ
ΟΣΤΟΥ (ΓΑΤΑ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

5
4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΕ-
ΩΝ  ΟΣΤΩΝ  ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΟΣΤΕΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

5
5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΕ  ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

5
6

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΟΠΙΣΘΙΟΥ  ΑΚΡΟΥ
(ΓΑΤΑ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

5
7

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΘΙΟΥ  ΑΚΡΟΥ
(ΓΑΤΑ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΣΚΥΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ

  

5
8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΖΩΟ 220

5
9 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΖΩΟ 100

6
0

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 2

6
1

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2

6
2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΖΩΟΥ  ΠΟΥ  ΕΧΕΙ
ΔΑΓΚΩΣΕΙ  ΠΟΛΙΤΗ  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ)

ΖΩΟ 10

6
3

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ

ΖΩΟ 5

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ  

  ΦΠΑ 24%  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 
 

 

Ο προσφέρων

                                          Υπογραφή-Σφραγίδα

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Ι-ΣΜΑ
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