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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
          Η παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.994,40€ με το Φ.Π.Α., 
περιλαμβάνει εργασίες σήμανσης, καταγραφής , εμβολιασμού, στείρωσης, αποπαρασίτωσης, 
τον κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο κ.λ.π., αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια 
της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων στο  Δήμο Λευκάδας, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/12,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
Ν.4235/2014 και αφορά την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου στο πλαίσιο προγραμματισμένων 
δράσεων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο .    
 
       Αναλυτικά η περιγραφή εργασιών έχει ως εξής: 

1) ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
           Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το 
επάγγελμα, σε χώρο κατάλληλα αδειοδοτημένο για την διενέργεια αυτών των κτηνιατρικών 
πράξεων ,απαιτεί χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον 
υπεύθυνο κτηνίατρο. 
         Αφορά α) στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα ζώα (σκυλιά, 
γάτες) και β) στην αφαίρεση όρχεων στα αρσενικά ζώα (σκυλιά, γάτες). Τα ράμματα θα 
πρέπει να είναι απορροφήσιμα. 
 
     2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (Τοποθέτηση microchip) 

        Ο τρόπος σήμανσης των ζώων είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
(microchip) που βασίζεται σε προδιαγραφές ISO 11784, 11785, όπως καθορίζεται από τον 
Κανονισμό 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε microchip φέρει ένα μοναδικό 
αριθμό που αντιστοιχεί στο ζώο που σημαίνεται, αποτελείται έως και 16 στοιχεία και 
αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.  . 
O ανάδοχος θα προβαίνει σε καταγραφή των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.                  
Ο Ανάδοχος σε περιπτώσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχει εμβολιάσει ή/και στειρώσει 
ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση βιβλιαρίου στον νέο ιδιοκτήτη και να προβεί στην 
καταγραφή της αλλαγής ιδιοκτησίας στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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      3) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ-ΓΑΤΑΣ 
      Τα ζώα που μεταφέρονται στον κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και εφόσον 

δεν είναι ύποπτα για λοιμώδη νοσήματα και βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία, εμβολιάζονται 

με το εμβόλιο της λύσσας.  

    Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, δύναται να γίνει εμβολιασμός με πολυδύναμο 

εμβόλιο (συνδυασμένος εμβολιασμός σκύλων κατά της νόσου του CARRE, της αδενοΐωσης, 

της παρβοΐωσης, των λεπτοσπειρώσεων ή/ και της λύσσας).και πολυδύναμο εμβόλιο RCP+ 

Rabies για τις γάτες. 

     4) ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ- ΕΡΛΙΧΙΑΣ 
      Διενεργείται από τον ανάδοχο κτηνίατρο πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. Εφ΄ 

όσον το αποτέλεσμα είναι θετικό ακολουθείται ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 

για την περίπτωση . 

     5) ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΖΩΩΝ 
       Η αποπαρασίτωση των ζώων αφορά σε αντιμετώπιση και πρόληψη για ενδοπαράσιτα και 

εξωπαράσιτα και πραγματοποιείται με χορήγηση χαπιών ή με την εφαρμογή διαλύματος για 

επίχυση ,λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του ζώου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική 

εξέταση. 

      

 

 

 

 Λευκάδα 19-10-2021 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

   Λευκάδα 19-10-2021 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

 

 
ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                      Περιγραφή της παρεχόμενης Υπηρεσίας : 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV 

 
 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδος 
χωρίς 

Φ.Π.Α.24% 
Ενδεικτικό 

κόστος 

1 
Στείρωση σκύλου 
(ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1 TEMAXIO 20 

 
 
 

60,00€ 1.200,00€ 

2 
Στείρωση γάτας 
(ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1 « 130 

 
 

25,00€ 3.250,00€ 

3 Τοποθέτηση microchip 85200000-1 « 150 
 

10,00€ 1.500,00€ 

4 Εμβολιασμός 85200000-1 « 
 

91 
 

10,00€ 910,00€ 

5 
Αιμοληψία για τεστ 
Λεϊσμάνιας-Ερλιχίωσης 85200000-1 « 30 

 
15,00€ 450,00€ 

6 Αποπαρασίτωση 85200000-1 
 

150 
 

5,00 750,00€ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ         8.060,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%         1.934,40€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         
9.994,40€ 

 
 

        Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ο 
Δήμος αντιμετώπισε περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, τον οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη 
προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της μελέτης  δεν είναι δεσμευτικός όσον 
αφορά τις ποσότητες των κτηνιατρικών εργασιών και μπορεί να υπάρξουν μεταφορές 
ποσοτήτων μεταξύ των εργασιών ανάλογα με τα περιστατικά που θα προκύπτουν , σύμφωνα 
με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 
προϋπολογισμού. 
 

Λευκάδα 19-10-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

  Λευκάδα 19-10-2021 
 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

                        ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
                  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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3.ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
 
      Η παρούσα μελέτη αφορά  την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου (σήμανσης, καταγραφής , 
εμβολιασμού, στείρωσης, τον κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο κ.λ.π.), σε αδέσποτα του 
Δήμο Λευκάδας στο πλαίσιο προγραμματισμένων δράσεων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/12,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
 
       Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 
147/08.08.2016 Α', όπως τροποποιήθηκε με 

2. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/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». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008) 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4830/2021(ΦΕΚ Α΄169/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία 
των ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

7. Tην ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία. 
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 Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 
 
           Τα συμβατικά στοιχεία είναι: 
         α. Τεχνική Περιγραφή, 

         β. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 

         γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

         δ. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, 

 

Άρθρο 4ο Τρόπος σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας –Χρηματοδότηση 
 
    Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από 

σχετική απόφαση του Δημάρχου περί ανάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με 

κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο). 

   Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα 
βαρύνει τον ΚΑ: 00-6117.001 με τίτλο «Αμοιβές για κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς» . Το ύψος της δαπάνης της παρούσας σύμβασης υπηρεσίας ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 9.994,40€ (6.000,00€ για το οικονομικό έτος 2021 και 3.994,40€ 
για το οικονομικό έτος 2022). Το ποσό που δε θα απορροφηθεί στο οικ. έτος 2021 θα 
μεταφερθεί στο επόμενο έτος. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη 
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της μελέτης. 
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

 Άρθρο 5ο Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσιών-Διάρκεια σύμβασης 

 
      Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι 
30-03-2022 .  
 
Άρθρο 6ο Δικαιούμενοι συμμετοχής –Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει στην 
υπηρεσία τα εξής: 
1) Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου ή βεβαίωση 

συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος 
ειδικότητας κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.) ,ή στην 
περίπτωση κτηνιάτρων υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, την βεβαίωση του άρθρου 5 της 
υπ΄αριθμ.165261/ΙΑ/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ.38/2010»(ΦΕΚ Β΄2157), 
όπως ισχύει. 

2)  Υποχρεωτική συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς και αναλυτική τιμολόγηση για κάθε 
μία κτηνιατρική υπηρεσία ξεχωριστά.  
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    Άρθρο 7ο  Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
  Τα ζώα θα στειρώνονται και θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά από τον ανάδοχο, με τη 
σύμπραξη του Σωματείου ζωόφιλων LAWS ,στο Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου 
Λευκάδας σε ημερομηνίες που καθορίζονται μέσα στο χρόνο βάσει προγράμματος. 
Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του 
προγράμματος , ο ανάδοχος κτηνίατρος θα τηρεί ατομικές καρτέλες στις οποίες θα 
περιλαμβάνονται :  
 
• Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 
• Το είδος 
• Το φύλο 
• H φυλή 
• Το μέγεθος (πχ μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο) 
• Αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης 
• Τοποθεσία περισυλλογής 
• Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 
• Ημερομηνία στείρωσης 
• Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 
• Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 
• Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 
• Η ημερομηνία επανένταξης του ζώου 
• Ο τόπος επανένταξης αυτού 
• Τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου 
     
 Για το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα σημανθούν ηλεκτρονικά 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται από τη διαδικτυακή 
ηλεκτρονική βάση. 
    Όλα τα παραπάνω τηρούνται με ευθύνη του αναδόχου κτηνιάτρου στον χρόνο που 
πραγματοποιούνται και παραδίδονται στο Δήμο Λευκάδας με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 
Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης τα παραπάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Δήμο όποτε 
χρειαστεί. Ο κτηνίατρος θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου υγείας των ζώων με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο θα 
περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης 
και η ημερομηνία διενέργεια αυτής, ο εμβολιασμός του και κάθε κτηνιατρική πράξη ή τυχόν 
θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο 
βιβλιάριο υγείας του ζώου το αντίστοιχο αυτοκόλλητο.  
     Το σύνολο των βιβλιαρίων και των ατομικών καρτελών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
θα πρέπει να παραδοθεί από τον κτηνίατρο στο Δήμο με τη λήξη της σύμβασης.  
        Τα ζώα θα παραδίδονται μετά τα χειρουργείο και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
φωτογράφησή τους στους υπεύθυνους του Σωματείου ζωόφιλων LAWS, οι οποίοι θα είναι 
υπεύθυνοι για την επανατοποθέτησή τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας 
και για τυχόν μεταβολές της κατάστασής τους (πχ αλλαγή τόπου διαβίωσης, υιοθεσία, 
θάνατος κ.λ.π.. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά 
κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια και αρχαιολογικούς χώρους(άρθρο 
9 παρ.10 του Ν.4039/2012).  
       Για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς αποφασίζει η πενταμελής 

επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
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Άρθρο 8ο  Ευθύνες αναδόχου 

    Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 

του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή 

βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει 

κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, 

εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. 

 

 Άρθρο 9ο Φόροι ,τέλη, κρατήσεις 
 
    Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   
 

  Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωμής 

    Η συμβατική αξία της εργασίας θα καταβάλλεται τμηματικά στον ανάδοχο με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την παραλαβή της εργασίας, με την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα για την είσπραξη 
δικαιολογητικά.          
 

 
    

 
 

                Λευκάδα 19-10-2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 

Λευκάδα 19-10-2021 

    ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 
 

ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                    

                          ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
                            ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ     /     /2021      μέχρι    λήξη σύμβασης 

 

ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………… ………………………..…………………………………………………….. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :………………………………………… …………………………….. 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ  : …………………………….. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :…………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :………………………………………….. Α.Φ.Μ. ………………………….……………………… 

 
για τον Δήμο Λευκάδας 

 
Κατόπιν της με αριθμ. ……../…..-….-2021 πρόσκλησης προσφέρω το ποσό των  
 
……………………………………………... ευρώ- συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως 
κάτωθι: 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV 

 
 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδος 
χωρίς 

Φ.Π.Α.24% 
Ενδεικτικό 

κόστος 

1 
Στείρωση σκύλου 
(ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1 TEMAXIO 20  

 
2 

Στείρωση γάτας 
(ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1 « 130  

 
3 Τοποθέτηση microchip 85200000-1 « 150  

 

4 Εμβολιασμός 85200000-1 « 
 

91  
 

5 
Αιμοληψία για τεστ 
Λεϊσμάνιας-Ερλιχίωσης 85200000-1 « 30  

 
6 Αποπαρασίτωση 85200000-1 

 
150  

 
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       

  
  Φ.Π.Α. 24%       

  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

  

Λευκάδα         /    / 

 

Ο προσφέρων  

 

   (υπογραφή/σφραγίδα) 

 

 


