
 

 
 
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 

 

Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με το Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15/Α’/2.2.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και πιο συγκεκριμένα των, άρθρο 5 παράγραφος 2, άρθρο 9 παράγραφος 4, άρθρα 17 και 

17Α παράγραφος 2, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και την πρόληψη πρόκλησης θεμάτων αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία και 

την ασφάλεια των Δημοτών σε σχέση με αυτά. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με στόχο την φροντίδα 

τους, την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Πιο 

συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, σήμανση, 

αποπαρασίτωση, στείρωση, θεραπεία και τέλος, εφόσον απαιτείται, ευθανασία  των 

αδέσποτων ζώων.  Για την καλύτερη εκτέλεση και παρακολούθηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σε ομάδες 

Δημοτικών Ενοτήτων.  

Ο ανάδοχος θα ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί, για αποζημιώσεις ατυχημάτων του ιδίου και 

του πάσης φύσεως προσωπικού ως και για αποζημιώσεις και ζημιές που θα  προκληθούν 

από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του‚ τα μεταφορικά του μέσα‚ τα 

μηχανήματα και τα εργαλεία του, τα υλικά και λοιπά‚ σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία 

και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων και των Κοινοτήτων ή τρίτων‚ αποκλειόμενης ρητά 

και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

 

 



Σελίδα 2 από 10 

 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 23.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από πιστώσεις Τακτικά, με Κ.Α Εξόδων 70.03-6117.006 (72-

6117.006). 

 

Χίος,  05/04/2021 
                                                                Ο Συντάκτης  
                                                                                                                                                                          
                                         Τσουρούς  Ιωάννης  

                                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 10 

 

 

 
 
     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 

 
Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ 

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 spp.   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 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΔΗΜΟΤΙΚH ΕΝΟΤΗΤA ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

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 spp.   τεμάχιο 54 

 

 



Σελίδα 4 από 10 

 

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 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  – ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ  

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 spp.   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 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΙΩΝΙΑΣ - ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 

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 spp.   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 

 

 

 

 



Σελίδα 5 από 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΜΑΝΗΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  

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 spp.   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 

 

Χίος,  05/04/2021 
                                                                Ο Συντάκτης  
                                                                                                                                                                      
           Τσουρούς  Ιωάννης 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 6 από 10 

 

        
 
 
     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 
Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2021 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
ΟΜΑΔΑ 1 

      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 54 12,82 € 692,28 € 

2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 12,82 € 358,96 € 

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

τεμάχιο 13 94,01 € 1.222,13 € 

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

τεμάχιο 11 51,28 € 564,08 € 

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 80 21,15 € 1.692,00 € 

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 23 8,55 € 196,65 € 

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 17,09 € 68,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :      4.794,46 €  

  Φ.Π.Α. 17%:          815,06 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       5.609,52 €  
 

 

 



Σελίδα 7 από 10 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 12,82 € 615,36 € 

2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 12,82 € 358,96 € 

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

τεμάχιο 10 94,01 € 940,10 € 

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

τεμάχιο 11 51,28 € 564,08 € 

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 54 21,15 € 1.142,10 € 

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 8,55 € 128,25 € 

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 17,09 € 68,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :      3.817,21 €  

  Φ.Π.Α. 17%:          648,93 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       4.466,14 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 8 από 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ – ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 12,82 € 615,36 € 

2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 12,82 € 358,96 € 

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

τεμάχιο 10 94,01 € 940,10 € 

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

τεμάχιο 11 51,28 € 564,08 € 

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 53 21,15 € 1.120,95 € 

6 
Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 8,55 € 128,25 € 

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 17,09 € 68,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :      3.796,06 €  

  Φ.Π.Α. 17%:          645,33 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       4.441,39 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 9 από 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΙΩΝΙΑΣ – ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 12,82 € 615,36 € 

2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 12,82 € 358,96 € 

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

τεμάχιο 10 94,01 € 940,10 € 

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

τεμάχιο 11 51,28 € 564,08 € 

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για 
Leishmania sρρ. 

τεμάχιο 53 21,15 € 1.120,95 € 

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 8,55 € 128,25 € 

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 17,09 € 68,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :      3.796,06 €  

  Φ.Π.Α. 17%:          645,33 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       4.441,39 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 10 από 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΜΑΝΗΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

         €   €  

1 Εμβόλιο με γενική εξέταση τεμάχιο 48 12,82 € 615,36 € 

2 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση τεμάχιο 28 12,82 € 358,96 € 

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

τεμάχιο 10 94,01 € 940,10 € 

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

τεμάχιο 11 51,28 € 564,08 € 

5 Αιματολογική εξέταση - Δείκτες,  για Leishmania 
sρρ. 

τεμάχιο 53 21,15 € 1.120,95 € 

6 Άλλα περιστατικά ή νοσηλεία ή εντατική 
θεραπεία 

τεμάχιο 15 8,55 € 128,25 € 

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 17,09 € 68,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :      3.796,06 €  

  Φ.Π.Α. 17%:          645,33 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       4.441,39 €  

 

 

                Χίος, 05/04/2021                                   Χίος, 05/04/2021 
                            Θεώρηση                       Ο Συντάκτης 

            Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης                                  Τσουρούς Ιωάννης    
 Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                   ΠΕ9 Γεωπόνων                                     
                                                            
          Δέσποινα Χωριατάκη - Βιτέλλα 

 

 

 

 

 

 


