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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού  για την « Στείρωση και 
εµβολιασµό αδέσποτων ζώων» και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ 40/27-3-2013 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της εργασίας « Στείρωση 
και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ.79/11-4-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση 
εργασίας « Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων » , η 
διάθεση της πίστωσης ποσού 25.000,00 σε βάρος του Κ. Α 
15.6142.002 µε την ονοµασία « Αµοιβή για την περισυλλογή 
και την στείρωση αδέσποτών ζώων » , και  β)  εγκρίθηκε  η  
από 12/3/2013  τεχνική έκθεση  και οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 
 Με την υπ αριθ 806/17-4-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 24-4-2013. 
 
 Την 24-4-2013  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων »  που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 77/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω εργασίας . 
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθε και έλαβε 
µέρος ο ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ , και εν συνεχεία η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών αποσφράγισε 
την οικονοµική προσφορά   του ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, συνέταξε το 
από 24/4/2013  πρακτικό ( το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας) σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται  η  
κατακύρωση του διαγωνισµού στον ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ   στις τιµές 
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα  : 
 
 



 
 
     Α)ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΤΙΜΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 1)Στείρωση θηλυκού ζώου                                   75€ 75€ 
 2)Στείρωση αρσενικού ζώου                                70€ 70€ 
 3)Τοποθέτηση microchip       20€ 15€ 

   4) Αντιλυσσικό εµβόλιο (ανευ στειρώσεως 
  µαζί µε την κονκάρδα επισήµανσης) 

20€ 10€ 

Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
∆ΗΜΟ 
 

  

1) Εξέταση Καλαζάαρ  
 

15€ 15 € 

2) Προφίλ αίµατος που περιλαµβάνει Γεν. 
Αίµατος – νεφρά – συκώτι  
 

15€ 10 € 

3) Θεραπεία Αφροδίσιου νοσήµατος  
 

130€ 80€ 

4) Θεραπεία σαρκοκολπικής ψώρας  
 

70€ 50 € 

5) Θεραπεία Ερλιχίωσης  
 

100€ 80 € 

6) Κάθε επιπλέον θεραπεία των 4 ηµερών 
χρέωση 6 €/ηµέρα 
 

6€ 6€ 

7) Έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται 
µε συνεννόησης 
 

  

 
 
Και µέχρι του ποσού των 25.000,00 € ( συµπ/ νου  ΦΠΑ 23%)  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται: 
  1.- Η έγκριση του  από 24/4/2013 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Στείρωση και 
εµβολιασµός αδέσποτων ζώων » στον  ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ αντί του 
ποσού των 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% . 
 
 
Συν. 1)   Το από 24/4/2013  πρακτικό του εν λόγω 
διαγωνισµού 
     2) Η οικονοµική  προσφορά  του ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ .  
       

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
 



 


