ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
αρ. πρωτ.

: 18862/22-12-2016

αρ. μελέτης

: 94/2016

προϋπολογ.

: 12.518,00 €

δαπάνη

: 15.522,32 €

Κ.Α.

: 02.35.6473.02

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 15-12-2016

ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚ.
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η προϊσταμένη τμήματος
Περ/ντος - Πρασίνου

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

ΑΡΓΥΡΩ ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

18862/22-12-2016
94/2016
12.518,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Αγίου Νικολάου για το έτος 2017. Σκοπός της είναι η ανάθεση της παροχής κτηνιατρικών
υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο στο προσωπικό του.
Ο ανάδοχος θα προβαίνει και σε περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατόπιν
εντολής από την υπηρεσία. Η χρέωση θα γίνεται ανά εργασία (στην οποία θα περιλαμβάνονται
κι όλα τα υλικά και μέσα που θα χρειασθούν) που εκτελείται ανά αδέσποτο ζώο.
Περισυλλογή
Η περισυλλογή των αδέσποτων θα γίνεται με ενέργειες του αναδόχου σύμφωνα με την
νομοθεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγοντα αιτήματα
του δήμου, σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση, σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα
αναλάβει. Τα αδέσποτα θα περισυλλέγονται μετά από εντολή της υπηρεσίας εντός 48 ωρών και
θα οδηγούνται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του αναδόχου.
Διαδικασία
Στο κτηνιατρείο του αναδόχου θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, απλή ορολογική
εξέταση για την ασθένεια της λεϊσμανίασης (εκτελείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική
πράξη), στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα,
καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής και τοποθέτηση
περιλαίμιου. Ο ανάδοχος θα εκδίδει και θα ενημερώνει το βιβλιάριο υγείας του ζώου. Εφόσον
κριθούν υγιή, ακολουθεί επανένταξη στο οικείο τους περιβάλλον.
Αδέσποτος σκύλος που εντοπίσθηκε να φέρει αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του Δήμου
Αγίου Νικολάου και έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού εμβολιασμού κατά της
λύσσας, υποβάλλεται σε νέο εμβολιασμό από τον ανάδοχο, ο οποίος και ενημερώνει το
βιβλιάριο υγείας του ζώου.
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Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης
Εάν το αποτέλεσμα της απλής ορολογικής εξέτασης για την ασθένεια της λεϊσμανίασης
είναι θετικό, τότε ο ανάδοχος δεν προχωράει σε καμία άλλη κτηνιατρική πράξη και υποβάλει το
αδέσποτο σε περαιτέρω αιματολογική εξέταση ανίχνευσης τίτλου αντισωμάτων κατά της
Leishmania spp. για να διαπιστωθεί η αναστρέψιμη ή μη πορεία της ασθένειας. Ο ανάδοχος
εκδίδει σχετική γνωμάτευση, επιβεβαιώνει την αναστρέψιμη ή μη πορεία της ασθένειας,
προτείνει θεραπευτική αγωγή με φαρμακευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ενημερώνει το Δήμο Αγίου
Νικολάου. Το αδέσποτο παραμένει υπό κτηνιατρική φροντίδα έως ότου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Η αιματολογική εξέταση ανίχνευσης τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp.
επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση εξαμήνου για τους αδέσποτους σκύλος που είναι υπό
θεραπεία και φέρουν αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που είναι επικίνδυνα ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι
ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν
Εάν ο ανάδοχος κατά τη κτηνιατρική εξέταση διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που
περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα
αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του, εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει το Δήμο
Αγίου Νικολάου. Το αδέσποτο παραμένει υπό κτηνιατρική φροντίδα έως ότου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Εάν υπάρχει καταγγελία για αδέσποτο σκύλο που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, αυτό
περισυλλέγεται, υποβάλλεται σε κτηνιατρική εξέταση και παρακολουθείται η συμπεριφορά του .
Οι παρατηρήσεις υποβάλλονται με γνωμάτευση και ενημερώνεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
Ευθανασία
Η ευθανασία πραγματοποιείται

μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην

παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014.
Τραυματισμένα, δηλητηριασμένα ή άρρωστα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Αδέσποτο ζώο συντροφιάς που είναι τραυματισμένο ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα ή είναι
δηλητηριασμένο και φέρει αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του Δήμου Αγίου Νικολάου,
αντιμετωπίζεται θεραπευτικά από τον ανάδοχο με τη κατάλληλη μέθοδο που ο ίδιος επιλέγει
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και ενημερώνει αναλόγως το βιβλιάριο υγείας του ζώου (αρχείο αυτών διατηρεί ο Δήμος Αγίου
Νικολάου).
Εκδίδεται έκθεση, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
1.

Ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης του αδέσποτου ζώου.

2.

Η γνωμάτευση σχετικά με τον τραυματισμό, την ασθένεια ή τη δηλητηρίαση του
αδέσποτου ζώου.

3.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση που ακολουθήθηκε.

4.

Ο συνολικός αριθμός ημερών που παρέμεινε στο κτηνιατρείο υπό κτηνιατρική
παρακολούθηση και φροντίδα.

Παραμονή - Νοσηλεία
Τα αδέσποτα που περισυλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις ή σε
θεραπευτική αγωγή ή αναμένονται τα αποτελέσματα περαιτέρω αιματολογικών εξετάσεων ή
υπάρχει καταγγελία για επιθετική συμπεριφορά αυτών, παραμένουν στο κτηνιατρείο για
τουλάχιστον μια ημέρα υπό κτηνιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Παραδοτέα
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία, τα ακόλουθα:
1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο ζώο, να αποστέλλονται εντός 15
ημερών στην υπηρεσία τα ακόλουθα, αναλόγως με τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί:


Το βιβλιάριο υγείας, το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η γνωμάτευση
σχετικά με την ασθένεια της λεϊσμανίασης και η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου
σε ψηφιακή μορφή.



Τη σχετική έκθεση για τα τραυματισμένα, ασθενή ή δηλητηριασμένα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς.

2. Με την έκδοση τιμολογίου, έκθεση που θα περιλαμβάνει:


Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν ανά αδέσποτο και το
κόστος αυτών.



Το σημείο περισυλλογής και επανένταξης κάθε αδέσποτου.
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Αναλυτική περιγραφή των θεραπευτικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς που ήταν τραυματισμένα, δηλητηριασμένα ή έπασχαν
από ιάσιμο νόσημα και το κόστος αυτών.

Τα βιβλιάρια υγείας που θα εκδίδονται, θα αναγράφουν το όνομα του ζώου (αριθμός,
ξεκινώντας από τον αριθμό 107), την ημερομηνία γέννησης αυτού (κατ’ εκτίμηση), το φύλο του,
τη φυλή του (κατ’ εκτίμηση), το χρώμα του, το βάρος του, τον αριθμό του μικροτσίπ, τον
εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, το αποτέλεσμα της εξέτασης για την ασθένεια της
λεϊσμανίασης και όλες οι επεμβάσεις και οι θεραπευτικές αγωγές στις οποίες υποβλήθηκε.
Το συνολικό κόστος της εργασίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ΚΑΕ 02.35.6473.02
και

που ανέρχεται στο ποσό των

προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και

16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο
οι εργασίες που περιγράφονται μπορεί να μην

εκτελεστούν στο σύνολό τους.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αγ. Νικόλαος 15-12-2016
Τζανοπούλου Μαρία - Αικατερίνη
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

18862/22-12-2016
94/2016
12.518,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αρ. Τιμ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Είδος εργασίας

ΕΜ

Περισυλλογή και επανένταξη
Στείρωση θηλυκού σκύλου
Στείρωση αρσενικού σκύλου
Εμβολιασμός
Αποπαρασίτωση
Απλή ορολογική εξέταση για λεϊσμανίαση
Αιματολογική εξέταση ανίχνευσης τίτλου
αντισωμάτων για λεϊσμανίαση
Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης
και καταγραφής.
Τοποθέτηση περιλαίμιου
Ευθανασία
Παραμονή - Νοσηλεία
Θεραπευτική αντιμετώπιση
τραυματισμένου, ασθενούς ή
δηλητηριασμένου αδέσποτου ζώου
συντροφιάς.

Τιμή
μονάδας

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

Ποσότητα

Σύνολο

35
120
70
17
12
20

45
30
10
45
40
40

1.575,00 €
3.600,00 €
700,00 €
765,00 €
480,00 €
800,00 €

35

10

350,00 €

25
15
22
22

40
40
4
80

1.000,00 €
600,00 €
88,00 €
1.760,00 €

1

800,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Ημέρα
Κατ’ αποκοπή
εργασία

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.518,00 €
3.004,32 €
15.522,32 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 15-12-2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η προϊσταμένη τμήματος
Περ/ντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚ.
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

18862/22-12-2016
94/2016
12.518,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.Τ.1 Περισυλλογή και επανένταξη
Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από οποιοδήποτε σημείο εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Αγίου Νικολάου, κατόπιν εντολής του Δήμου και μεταφορά

στο ιδιωτικό

κτηνιατρείο του ανάδοχου. Μετά την διενέργεια όλων των παρακάτω περιγραφόμενων
ενεργειών (στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, εξέταση για λεϊσμανίαση, ηλεκτρονική
σήμανση και καταγραφή, τοποθέτηση περιλαίμιου, νοσηλεία) και εφόσον κριθούν υγιή,
ακολουθεί άμεση επανένταξη στο οικείο τους περιβάλλον από τον ανάδοχο.
Τεμάχιο : 35,00 € / σκύλο

Α.Τ.2 Στείρωση θηλυκού σκύλου
Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα
το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών
μεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο. Η επέμβαση και η
ημερομηνία εκτέλεσης καταγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
Τεμάχιο : 120 € / θηλυκό σκύλο.

Α.Τ.3 Στείρωση αρσενικού σκύλου
Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα
το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών
μεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο. Η επέμβαση και η
ημερομηνία εκτέλεσης καταγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
Τεμάχιο: 70 € / αρσενικό σκύλο.
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Α.Τ.4 Εμβολιασμός
Οι αδέσποτοι σκύλοι που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο κτηνιατρείο του αναδόχου,
αφού κριθούν υγιή και δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού κατά της λύσσας ή έχει παρέλθει η
ημερομηνία του επαναληπτικού

εμβολιασμού, υποβάλλονται σε εμβολιασμό από τον

ανάδοχο, με αντιλυσσικά εμβόλια εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.). Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο υγείας του
σκύλου (ημερομηνία διενέργειας, σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε, υπογραφή του
κτηνιάτρου).
Τεμάχιο: 17 € / σκύλο

Α.Τ.5 Αποπαρασίτωση
Οι αδέσποτοι σκύλοι που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο κτηνιατρείο του αναδόχου,
αφού κριθούν υγιή, υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση για ένδο- και έξω- παράσιτα από τον
ανάδοχο. Οι αποπαρασιτώσεις που διενεργούνται, καταγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του
σκύλου (ημερομηνία διενέργειας, σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, υπογραφή του
κτηνιάτρου).
Τεμάχιο: 12 € / σκύλο

Α.Τ.6 Απλή ορολογική εξέταση για λεϊσμανίαση (leishmania)
Οι αδέσποτοι σκύλοι που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο κτηνιατρείο του αναδόχου,
υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση για την ασθένεια της λεϊσμανίασης, πριν από
οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη.

Ο ανάδοχος κτηνίατρος εκδίδει γνωμάτευση με το

αποτέλεσμα της εξέτασης και ενημερώνει το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
Τεμάχιο: 20 € / σκύλο

Α.Τ.7 Αιματολογική εξέταση ανίχνευσης τίτλου αντισωμάτων για λεϊσμανίαση
Οι αδέσποτοι σκύλοι που βρέθηκαν θετικοί στην ορολογική εξέταση για την ασθένεια της
λεϊσμανίασης, υποβάλλονται σε περαιτέρω αιματολογική εξέταση ανίχνευσης τίτλου
αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. Ο ανάδοχος εκδίδει σχετική γνωμάτευση με το
αποτέλεσμα της εξέτασης, επιβεβαιώνει την αναστρέψιμη ή μη πορεία της ασθένειας,
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προτείνει θεραπευτική αγωγή με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών
σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων και ενημερώνει το Δήμο Αγίου Νικολάου.
Τεμάχιο: 35 € / σκύλο

Α.Τ.8. Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση
σήμανσης και καταγραφής.
Οι αδέσποτοι σκύλοι σημαίνονται ηλεκτρονικά από τον ανάδοχο κτηνίατρο με την
τοποθέτηση στον τράχηλο του σκύλου μικροτσίπ. Ο αριθμός του μικροτσίπ καταγράφεται
στο βιβλιάριο υγείας του σκύλου. Στη συνέχεια μεριμνά για την καταγραφή του σκύλου ως
αδέσποτου στην ηλεκτρονική βάση καταγραφής και σήμανσης των ζώων συντροφιάς και
εκδίδεται το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Τεμάχιο: 25 € / σκύλο

Α.Τ.9. Τοποθέτηση περιλαίμιου.
Στους αδέσποτους σκύλους, πριν την επανένταξη τους στο οικείο τους περιβάλλον,
τοποθετείται ίδιου χρώματος περιλαίμιο με φωσφορίζοντα στοιχεία.
Τεμάχιο: 15 € / σκύλο

Α.Τ.10 Ευθανασία
Η ευθανασία εκτελείται από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, όπως
αυτό τροποποιήθηκε από το ν. 4235/2014.
Η ευθανασία πραγματοποιείται με την πιο ανώδυνη για το σκύλο μέθοδο, την οποία επιλέγει
ο ανάδοχος. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει και την περισυλλογή του αδέσποτου σκύλου.
Τεμάχιο: 22€ / σκύλο.

Α.Τ.11. Παραμονή - Νοσηλεία
Παραμονή του αδέσποτου ζώου στο κτηνιατρείο του αναδόχου υπό κτηνιατρική φροντίδα
και παρακολούθηση.
Τεμάχιο: 22 € / ημέρα.
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Α.Τ.12. Θεραπευτική αντιμετώπιση τραυματισμένων, ασθενών ή δηλητηριασμένων
ζώων.
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που κατά την κτηνιατρική εξέταση, διαπιστωθεί από τον ανάδοχο
ότι είναι τραυματισμένα ή άρρωστα από ιάσιμο νόσημα ή δηλητηριασμένα, υποβάλλονται
στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή από τον ανάδοχο. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη
διάγνωση, τις κτηνιατρικές πράξεις (π.χ. περίθαλψη τραυμάτων, χειρουργικές επεμβάσεις
κ.α), τα υλικά και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της
θεραπευτικής αντιμετώπισης. Δεν περιλαμβάνει τις ημέρες νοσηλείας. Η παρούσα εργασία
δεν επιδέχεται έκπτωσης και θα πληρωθεί απολογιστικά των εργασιών που θα εκτελεστούν
και έπειτα από τη σχετική έκθεση του αναδόχου.
Κατ’ αποκοπή εργασία: 800 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 15-12-2016

ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚ.
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η προϊσταμένη τμήματος
Περ/ντος - Πρασίνου

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 20-12-2016
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

ΑΡΓΥΡΩ ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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