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Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2021 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ  

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 54 

  2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 

  3 Στείρωση σκύλου, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 13 
  

4 Στείρωση γάτας, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 11 
  

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 80 
  

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 23 
  

7 Ενέσεις για περιστατικά όπου το ζώο 
υποφέρει από ανίατη ή πολύ προχωρημένου 
σταδίου νόσο και είναι αναγκαία η διακοπή 
της ζωής του 

τεμάχιο 4 
  

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

  Φ.Π.Α. 17%: 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 5 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ  

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 
  2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 

  3 Στείρωση σκύλου, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 10 
  

4 Στείρωση γάτας, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 11 
  

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 54 
  

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 
  

7 Ενέσεις για περιστατικά όπου το ζώο 
υποφέρει από ανίατη ή πολύ προχωρημένου 
σταδίου νόσο και είναι αναγκαία η διακοπή 
της ζωής του 

τεμάχιο 4 
  

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

  Φ.Π.Α. 17%: 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 5 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 

  2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 

  3 Στείρωση σκύλου, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 10 
  

4 Στείρωση γάτας, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 11 
  

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 53 
  

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 
  

7 Ενέσεις για περιστατικά όπου το ζώο 
υποφέρει από ανίατη ή πολύ προχωρημένου 
σταδίου νόσο και είναι αναγκαία η διακοπή 
της ζωής του 

τεμάχιο 4 
  

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

  Φ.Π.Α. 17%: 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 4 από 5 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΙΩΝΙΑΣ - ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 

  2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 
  3 Στείρωση σκύλου, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 10 
  

4 Στείρωση γάτας, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση 
πόνου μετεγχειρητικά και αντιβιοτική 
θεραπεία) 

τεμάχιο 11 
  

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 53 
  

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 
  

7 Ενέσεις για περιστατικά όπου το ζώο 
υποφέρει από ανίατη ή πολύ προχωρημένου 
σταδίου νόσο και είναι αναγκαία η διακοπή 
της ζωής του 

τεμάχιο 4 
  

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

  Φ.Π.Α. 17%: 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 5 από 5 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΜΑΝΗΣ - ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 

  2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 

  3 Στείρωση σκύλου, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση πόνου 
μετεγχειρητικά και αντιβιοτική θεραπεία) 

τεμάχιο 10 
  

4 Στείρωση γάτας, (δύο ημέρες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διαχείριση πόνου 
μετεγχειρητικά και αντιβιοτική θεραπεία) 

τεμάχιο 11 
  

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για Leishmania 
sρρ. 

τεμάχιο 53 
  

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 
  

7 Ενέσεις για περιστατικά όπου το ζώο υποφέρει 
από ανίατη ή πολύ προχωρημένου σταδίου νόσο 
και είναι αναγκαία η διακοπή της ζωής του 

τεμάχιο 4 
  

 ΣΥΝΟΛΟ : 
 

  Φ.Π.Α. 17%: 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  

 

             

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


