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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο, 12-02-2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      Αρ. Πρωτ. 14087 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ                       

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     
Ταχ. Δ/νση: Όαση Ηρακλείου,      

Κηποθέατρο Καζαντζάκη Τ.Κ: 712 02   

Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Χρήστος 

Τηλ.: 2810-336123 

Fax: 2810-336122 

E-mail : karagiannakis-ch@heraklion.gr 

 

Θέμα:  Τεχνική περιγραφή αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

Πλαστικό κλουβί μεταφοράς με 

μεταλλική πόρτα  

Πλαστικό κλουβί μεταφοράς με μεταλλική πόρτα 

διαστάσεων 90-94x60-66x64-66 Προδιαγραφές ΙΑΤΑ με 

clips 

2 Μεταλλικό μπολ για τροφή σκύλου 

Μεταλλικό μπολ για τροφή σκύλου, ανοξείδωτο 

αντιολισθητικό 700 ml 

3 

Μεταλλικό μπολ (λεκάνη) για νερό 

σκύλου 

Μεταλλικό μπολ (λεκάνη) για νερό σκύλου ανοξείδωτο, 

τουλάχιστον 4 lt (no 5) 

4 Φίμωτρο πλαστικό Νο3 Φίμωτρο πλαστικό Νο3 

5 Φίμωτρο πλαστικό Νο2 Φίμωτρο πλαστικό Νο2 

6 

Οδηγός – λουρί για σκύλους μεσαίου 

μεγέθους 

Οδηγός – λουρί για σκύλους μεσαίου μεγέθους από νάυλον 

με μαλακό κάλυμμα για σκύλους έως 30 κιλά, μήκους 1,80 

μ. και πάχους 20 mm περίπου στις διαστάσεις 

7 Περιλαίμιο σκύλων μικρού μεγέθους  

Περιλαίμιο σκύλων μικρού μεγέθους από ναϋλον 25-

40cm/15mm 
 

8 Περιλαίμιο σκύλων μεσαίου μεγέθους  

Περιλαίμιο σκύλων μεσαίου μεγέθους από νάυλον  39-

45cm/12mm 

9 Κολλάρα αντιλείξεως 20cm Κολλάρα αντιλείξεως 20cm 

10 

Πλαστικό κρεββάτι σκύλου μεσαίου 

μεγέθους 

Πλαστικό κρεββάτι σκύλου μεσαίου μεγέθους, 70 έως 80 cm 

μήκος, 60 έως 65 cm πλάτος, 30 έως 40 cm ύψος 

11 

Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη 

νιτριλίου No 9 Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη νιτριλίου No 9 

12 

Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη 

νιτριλίου No 11 Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη νιτριλίου No 11 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

13 

Πολύ μεγάλου μεγέθους Λουκέτα 

ορειχάλκινα με κλειδιά για τα δωμάτια 

σκύλων  

Πολύ μεγάλου μεγέθους Λουκέτα ορειχάλκινα με κλειδιά 

για τα δωμάτια σκύλων  

14 

Ταινία υφασμάτινη leukoplast 5 cm 

πλάτος x 10m μήκος 

Ταινία υφασμάτινη leukoplast των 5 cm πλάτος x 10m 

μήκος 

15 Απιονισμένο νερό Απιονισμένο νερό, τεμάχια των 4 lt 

16 

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος για 

τους χώρους κυνοκομείου.   

Απολυμαντικό γλουταρελδεϋδης, φορμαλδεϋδης σε 

συσκευασία του 1 lt 

17 Λάστιχο νερού 3/4¨  από ανθεκτικό υλικό  

Λάστιχο νερού 3/4¨  από ανθεκτικό υλικό ώστε να αντέχει 

σε πίεση έως 20 bar, για πλύσιμο κελιών κυνοκομείου  

18 

Κουρευτική μηχανή για μεγαλόσωμα 

σκυλιά με ανταλλακτικό κεφαλής 

ξυρίσματος 

Κουρευτική μηχανή ρεύματος  για μεγαλόσωμα σκυλιά 

Ισχύς: 45W, μοτέρ, δύο ταχυτήτων 2400/3000 

στροφών/λεπτό με τεχνολογία έκκεντρή περιστροφή. 

Υλικό λεπίδων: Ανοξείδωτο συμπαγή ατσάλι. Πλάτος κοπής: 

49mm 

Μήκος κοπής: Λεπίδα μήκους 3mm στη συσκευασία, αλλά 

να υποστηρίζονται διαφορετικές κεφαλές με μήκη από 1 έως 

και 9mm. 

Μήκος καλωδίου: Επαγγελματικό καλώδιο από 2 έως 3 

μέτρα. 

Επιπλέον αξεσουάρ: Υγρό λίπανσης λεπίδων, βουρτσάκι 

καθαρισμού. 

19 

Συσκευές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

αδέσποτων ζώων  

Αντιμεταναστευτικές συσκευές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

αδέσποτων ζώων. Μέγεθος 2 x 12 χιλιοστά, με τεχνολογία 

FDX-B που να πληροί τους  ισχύοντες κανόνες ISO 11784/5 

20 Απολυμαντικό δέρματος (οινόπνευμα) 

Οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη 70 έως 750) κατάλληλο για 

άμεση αντισηψία σε τραυματισμούς σε συκευασια των 425 

lt. 

21 

Αφρώδες καθαριστικό για πλήρη 

απολύμανση και καθαρισμό του 

δέρματος  

Αφρώδες καθαριστικό για πλήρη απολύμανση και 

καθαρισμό του δέρματος περιεκτικότητας 7,5% ιωδιούχο 

ποβιδόνη 

22 Μάσκες ιατρικές χειρουργείου 

Χειρουργικές μάσκες με λάστιχο, με φιλτράρισμα στα 

βακτήρια.  

 

23 

Υποσέντονα για το κρεββάτι 

χειρουργείου 

Απορροφητικά και στεγανά υποσέντονα διαστάσεων 60Χ50 

cm κατηγορίας normal 

24 

Μεταλλική πένσα για σήμανση σκυλιών 

(τατουάζ) 
Μεταλλική πένσα για σήμανση σκυλιών (τατουάζ) 7 

θέσεων, για γράμματα & αριθμούς, 7mm, μαζί με γράμμα 

λατινικού αλφάβητου Ε, για πένσα 7 mm 

25 

Φορητή συσκευή ανάγνωσης microchip 

σκυλιού 

Φορητή συσκευή ανάγνωσης microchip σκυλιού 

Οθόνη LCD δύο γραμμών, 16 χαρακτήρες ανά γραμμή 

Μπαταρία 9V (τύπου PP3). Παραπάνω από 3 ώρες συνεχούς 

λειτουργίας με αλκαλική τύπου 600mAh 

Ανάγνωση micro-chip: ID-100 έως 50 mm, ID-200 έως 75 
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mm, ID-300 έως 45 mm, ID-400 έως 130 mm 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

26 

Ηλεκτροεντομοκτόνο 220V, 2 x 15 Watt 

κατάλληλο για νοσοκομεία, και δημοτικά 

κτηνιατρεία  

Ηλεκτροεντομοκτόνο 220V, 2 x 15 Watt κατάλληλο για 

νοσοκομεία, και δημοτικά κτηνιατρεία  

Με ειδική λάμπα UVA η οποία προσελκύει τα έντομα 

Παροχή: 230 V /50 Hz 

2 λάμπες των 15 Watt η κάθε μία 

Για επιφάνεια έως και 150 m² 

27 

Ιατρική μπλούζα   
Ιατρική μπλούζα   

100% βαμβάκι, με κοντά μανίκια  μέγεθος L και χρώματος 

μπλέ 

28 

Ιατρικό παντελόνι 100% βαμβάκι, με 

λάστιχο στη μέση,  2 τσέπες στο πλάϊ, 

μέγεθος L και χρώματος μπλε ή λευκού  

Ιατρικό παντελόνι 100% βαμβάκι, με λάστιχο στη μέση,  2 

τσέπες στο πλάϊ, μέγεθος L και χρώματος μπλε ή λευκού  

29 

Ιατρική ρόμπα Ιατρική ρόμπα, 100% βαμβάκι,  μέγεθος L και χρώματος 

λευκού 

30 

Γαλότσα εργασίας κτηνιάτρου για το 

κυνοκομείο, νο 46 

Αδιάβροχες γαλότσες από υλικό πάνω μέρους και σόλος 

PVC και τρακτερωτό πάτο, αντιβακτηριακές 

 

   

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ      

 

              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Χρήστος Καραγιαννάκης  Ιωάννα Καναράκη Κεφαλογιάννης Ιωάννης 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

    

 


