
   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
     Στον ∆ήµο ∆ιονύσου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονο πρόβληµα µε  αδέσποτα ζώα για  τα οποία πρέπει 
να προβλεφθεί κτηνιατρική µέριµνα έτσι ώστε να µπορέσουν να µπουν σε ένα πρόγραµµα στείρωσης και 
εµβολιασµού , ώστε να επιτύχουµε τόσο την ελεγχόµενη γέννηση τους όσο και την υγιεινή τους 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προβούµε σε εργασία που θα αφορά την «ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΒΜΟΛΙΑΣΜΟΎ Α∆ΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ¨»  διάρκειας  ενός χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης  
Συγκεκριµένα οι εργασίες  που απαιτούνται από το κτηνίατρο  είναι  οι  ακόλουθες:  
   
     Α)ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
      1)Στείρωση θηλυκού ζώου    75€ 
      2)Στείρωση αρσενικού ζώου 70€ 
      3)Τοποθέτηση microchip       20€ 
       Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται δωρεάν οι εξής υπηρεσίες: ∆ερµατοστιξία , αποπαρασίτωση, 
εµβόλιο, περισυλλογή – µεταφορά, παραµονή 4 ηµερών. 
     
 

Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
1) Εξέταση Καλαζάαρ 15 € 
2) Προφίλ αίµατος που περιλαµβάνει Γεν. Αίµατος – νεφρά – συκώτι 15 € 
3) Θεραπεία Αφροδίσιου νοσήµατος 130€ 
4) Θεραπεία σαρκοκολπικής ψώρας 70 € 
5) Θεραπεία Ερλιχίωσης 100 € 
6) Κάθε επιπλέον θεραπεία των 4 ηµερών χρέωση 6 €/ηµέρα 
7) Έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται µε συννενόηση 
 

Ο Ανάδοχος κτηνίατρος υποχρεούται  να προβεί σε κάθε µία από τις ως άνω υπηρεσίες οι οποίες θα γίνονται 
µετά από κάθε έγγραφη εντολή του αρµόδιου υπάλληλου έτσι ώστε να πιστοποιείται η εργασία για το κάθε 
ζώο.  
  Η διάθεση πίστωσης ποσού 2000 € στον Κ.Α.15.6142.0001 του οικονοµικού έτους 2012 το δε υπόλοιπο της 
δαπάνης θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του υπό σύνταξη προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2013.  
 Ο συνολικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% είναι  22.000,00 €, έχει δε εγγραφεί στον 
Κ.Α  15.6142.0002  του προϋπολογισµού η σχετική δαπάνη.  
 
                ∆ΡΟΣΙΑ    12 /11 /  2012                                                                     

          Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                     
                             

           .                            
                                                                                                                           ∆ΡΟΣΙΑ  12  / 11   /  2012 

                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ T.Y. 
      .                                                                                                      &  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                            
    Μπαλαδάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                    
  Τεχν.Πολιτικός Μηχανικός                                                                  ΠΑΠΠΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

           

                                

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
    ∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                  
    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                    
                                                         
 

 
 
 

 

 
 

«ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΒΜΟΛΙΑΣΜΟΎ 
Α∆ΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
 
Προϋπ.: 22.000,00 €           (µε Φ.Π.Α. 13%) 
Πηγή: Ίδιοι Πόροι 
Χρήση: 2013 
 
Κ.Α.: 15.6142.0002 
 



 
 
      

                              
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ∆ροσιά,         12/11/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αρ. Πρωτ. : 33739                   - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                              
∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ                                     
                     

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
                               Προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
                 ΘΕΜΑ : «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 22.000,00 € 
     για την «ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΒΜΟΛΙΑΣΜΟΎ Α∆ΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
 

 
    Έχοντας υπόψη : 
 
1. Το Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 
3.  Την Τεχνική έκθεση που υπεγράφη στις  05-11-2012.  
 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και  η διάθεση πίστωσης 
ποσού 2000 € στον Κ.Α.15.6142.0001 του οικονοµικού έτους 2012 το δε υπόλοιπο της δαπάνης 
θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του υπό σύνταξη προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2013διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 22.000,0  € στον Κ.Α  15.6142.0002  για το .Οικονοµικό  
έτος  2013 για την «ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΒΜΟΛΙΑΣΜΟΎ Α∆ΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
        
   
Ε.∆.                                                                                       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ T.Y.  
                                                                                             &  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                            
1.Γεν. Αρχείο             
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.                                                             
3.Φάκελος Εισηγήσεων 
4.Φ. Σχετ. Ανάθεσης  

                       ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                  

 
   


