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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Α/Α ΕΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Στείρωση θηλυκών 
σκυλιών 

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτοµή µε απορροφήσιµα ράµµατα στα 
θηλυκά αδέσποτα σκυλιά. 
Αφορά µόνο την εργασία του κτηνιάτρου, µε αναλώσιµα υλικά 
και µέσα που απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο 
Ηρακλείου 
 

2 Στείρωση αρσενικών 
σκυλιών 

Ορχεκτοµή µε απορροφήσιµα ράµµατα. Αφορά µόνο την 
εργασία του κτηνιάτρου, µε αναλώσιµα υλικά και µέσα που 
απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

 

3 Στείρωση θηλυκών 
γατών 

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτοµή µε απορροφήσιµα ράµµατα στις 
θηλυκές αδέσποτες γάτες.  
Αφορά µόνο την εργασία του κτηνιάτρου, µε αναλώσιµα υλικά 
και µέσα που απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο 
Ηρακλείου 
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Εξέταση - αντιµετώπιση 
σοβαρών έκτακτων 
περιστατικών 
(οστεοσύνθεση) 

Περιλαµβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για σοβαρά 
έκτακτα περιστατικά (π.χ. τραυµατισµοί από τροχαία ατυχήµατα), 
που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία. Τα υλικά και τα µέσα που 
απαιτούνται θα δίδονται από το ∆ήµο Ηρακλείου 

5 Αποπαρασίτωση 

Χορήγηση ενδοπαρασιτικών  ανθελµινικών και εξωπαρασιτικών 
φαρµάκων, ανάλογα µε το βάρος του ζώου. ∆ε 
συµπεριλαµβάνονται τα φάρµακα, τα οποία βαρύνουν το ∆ήµο. Η 
εργασία θα πρέπει να χορηγείται δωρεάν. 

6 Εµβολιασµός σκυλιών 
Χορήγηση εµβολίων (πενταπλό, αντιλυσσικό κλπ)  για τα 
αδέσποτα σκυλιά µε αναλώσιµα υλικά και µέσα που απαιτούνται 
από το δηµοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

7 Εµβολιασµός γατών 
Χορήγηση αντιλυσσικών εµβολίων για τις αδέσποτες γάτες µε 
αναλώσιµα υλικά και µέσα που απαιτούνται από το δηµοτικό 
κτηνιατρείο Ηρακλείου 

8 
Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 
(microchip) 

Τοποθέτηση microchip συµβατό µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε 
αναλώσιµα υλικά και µέσα που απαιτούνται από το δηµοτικό 
κτηνιατρείο Ηρακλείου 



9 
Εξέταση – 
αντιµετώπιση ελαφρών 
έκτακτων περιστατικών 

Περιλαµβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για έκτακτα 
περιστατικά (π.χ. τραυµατισµοί από τροχαία ατυχήµατα, 
ενδοφλέβια χορήγηση ορών), ελαφρού χαρακτήρα, που δεν 
απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία, µε αναλώσιµα υλικά και µέσα 
που απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

10 Τεστ Λεϊσµανίασης Τα τεστ λεϊσµανίασης θα δίδονται από τον ∆ήµο Ηρακλείου 

11 
Εξέταση και 
παρακολούθηση για 
Ερλιχίωση 

Κτηνιατρική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις για διάγνωση 
Ερλιχίωσης και παρακολούθηση περιστατικών  µε αναλώσιµα 
υλικά και µέσα που απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο 
Ηρακλείου 

12 
Εξέταση και 
παρακολούθηση για 
Λύσσα 

Εξέταση και παρακολούθηση για Λύσσα µε υλικά και µέσα που 
απαιτούνται από το δηµοτικό κτηνιατρείο Ηρακλείου 

13 

Εξέταση και 
παρακολούθηση 
περιπτώσεων 
ψωρίασης, αφροδίσιων 
και άλλων νοσηµάτων 

Εξέταση και παρακολούθηση για διάγνωση περιπτώσεων 
σαρκοκοπτικής ψώρας, αφροδίσιων και άλλων νοσηµάτων 
(εκτός Λεϊσµανίασης, Λύσσας, Ερλιχίωσης) και παρακολούθηση 
περιστατικών  

14 Ευθανασία 
Υλοποίηση διαδικασίας ευθανασίας, στις περιπτώσεις που 
κριθούν αναγκαίες, µετά την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής 
του Ν. 4039/2012. 

15 ∆ερµατοστιξία 
Τατουάζ στο αριστερό αυτί του ζώου µε ανεξίτηλο µελάνι. Η 
υπηρεσία θα πρέπει να χορηγείται δωρεάν. 

16 Καλλωπισµοί και 
κουρέµατα 

Περιλαµβάνονται κουρέµατα και εργασίες καλλωπισµού, εφόσον 
απαιτηθεί µε µέσα που  απαιτούνται από το δηµοτικό 
κτηνιατρείο. 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Λασηθιωτάκη Αικατερίνη                                                      Η    ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ        
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