
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Η πράξη µε τίτλο  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµός εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε Φ.Π.Α) 

εντάχθηκε µε αριθµό 63974/02.10.2020 Απόφαση Υπηρεσιακής Γραµµατέα και 

χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 το ποσό των 

300.000,00€.  

 

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα: 

 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επισκευή και συντήρηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

του ∆ήµου Σερρών» προϋπολογισµού 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε φορέα 

υλοποίησης το ∆ήµο Σερρών.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προµήθεια εξοπλισµού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

ιατρείου µικρών ζώων» προϋπολογισµού 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε 

φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σερρών.  

 

Περιγραφή της   πράξης:  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Η πράξη αφορά την υλοποίησή εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης όπως 

αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωµάτων και τοποθέτηση εξωτερικής µόνωσης στο 

κέλυφος του κτιρίου. Επίσης, προβλέπονται εργασίες συντήρησης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού καταφυγίου όπως εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης 

του οικοπέδου του καταφυγίου µε συρµατόπλεγµα, αντικατάσταση εσωτερικών κουφωµάτων, 

τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων στην εσωτερική τοιχοποιία του κτιρίου σε ύψος 1,50µ 

περίπου, χρωµατισµοί, επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης και άλλες µικροπαρεµβάσεις. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Η πράξη αφορά την προµήθεια εξοπλισµού η οποία θα αντικαταστήσει µέρος 

του υπάρχοντος και αφορά εξοπλισµό απαραίτητο για διάφορες χειρουργικές επεµβάσεις των 

ζώων. Συγκεκριµένα, προµήθεια ενός χειρουργικού τραπεζιού, κτηνιατρικού ωτοσκοπίου, 

κτηνιατρικού οφθαλµοσκοπίου, αναισθητικής µηχανής, ψυγειοκαταψύκτη, καταψύκτη 

ντουλάπα, σειρά ιατρικών εργαλείων, κλιµατιστικά, τροχήλατο φορείο µικρών ζώων και 

κλουβιά ζώων µε την τοποθέτηση τους. Επίσης περιλαµβάνεται νέος εξοπλισµός γραφείων 

για την βελτίωση του χώρου εργασίας. 

 

 

 

 

 



Σκοπός της πράξης:  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Η πράξη στοχεύει στην βελτίωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του 

καταφυγίου και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων κτηνιατρικών υπηρεσιών 

ώστε να διασφαλιστεί η καθηµερινή ασφάλεια και φροντίδα των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του ∆ήµου Σερρών. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Η πράξη στοχεύει στην προµήθεια εξοπλισµού που θα αντικαταστήσει µέρος 

του υπάρχοντος, ο οποίος λειτουργεί από το έτος 2004 και είναι αναγκαίος για την καλή 

λειτουργία του ιατρείου µικρών ζώων του καταφυγίου. 

 

 


