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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
CPV:  85210000-3 «Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων Ζώων -Εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας 
των αδέσποτων ζώων του» 
 
ΘΕΜΑ: “Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης εργασιών περισυλλογής και φιλοξενίας των 

αδέσποτων ζώων του δήμου Ωραιοκάστρου ”. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕΡΙΣΣΥΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (στον 
συμβεβλημένο κτηνίατρο, 
φιλοζωικό σωματείο κλπ) 

110 60 € 6.600,00 € 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΖΩΟΥ 
(για υποχρεωτική 
δεκαπενθήμερη 
παρακολούθηση ζώου ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο) 

533 7€ 3.731,00 € 

 ΦΠΑ 24%  2.479,44€ 

  
 
 
 
 
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.810,44 €                                           ΚΑΔ 02.10.6277.1004             
        



     
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου και γραπτής εντολής Δημάρχου και αφορά την ανάθεση υπηρεσιών 

περισυλλογής και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων για την κάλυψη των αναγκών που 

προκύπτουν από την διαχείριση του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, των οποίων 

την ευθύνη έχουν οι Δήμοι σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ. Α΄) όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α΄). 

Για την περισυλλογή των ζώων πρέπει να συγκροτούνται συνεργεία από κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα στην αιχμαλωσία των ζώων συντροφιάς τα οποία καθοδηγούνται σε χώρο 

περισυλλογής και ελέγχονται από κτηνίατρο. 

Λόγω του ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων, 

αλλά ούτε και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 

και την μεταφορά τους με αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς, η εργασία αυτή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες όλες τις ημέρες της εβδομάδας και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, καθώς και  να εκτελεί τις αποφάσεις της 

πενταμελούς επιτροπής  παρακολούθησης και σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.(Ν4039/2012 αρ.9.παρ12) 

Επίσης λόγω του γεγονότος ότι η χώρα μας έπαψε να είναι ελεύθερη από λύσσα από τις 

19/10/2012, όταν εντοπίστηκε κόκκινη αλεπού με τον ιό, θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

εκτεταμένοι αντιλυσσικοί εμβολιασμοί αλλά και στις περιπτώσεις περιστατικών δαγκώματος από 

σκύλο, θα πρέπει το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο να απομονώνεται σε κατάλληλο χώρο και 

να παρακολουθείται για χρονικό διάστημα 15 ημερών προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

παρουσιάζει συμπτώματα λύσσας. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η ανάθεση της 

εργασίας σε ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει: 

α) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων ακόμη και σε περίπτωση που αυτά παρουσιάσουν 

επιθετική στάση, 

β) την μεταφορά των αδέσποτων ζώων από και προς τον κτηνίατρο, 

γ) την μεταφορά των αδέσποτων ζώων από και προς τον αδειοδοτημένο χώρο φιλοξενίας που 

διαθέτει, όπως επίσης 

δ) τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων σε κατάλληλο και νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο που 
διαθέτει. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα, να διαθέτει 

Α.Φ.Μ. και κατάλληλο και νόμιμα αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς καθώς επίσης και χώρο 

φιλοξενίας κατάλληλο και νόμιμα αδειοδοτημένο και θα αναλάβει την παροχή των ανωτέρω 

υπηρεσιών για την συνέχιση του προγράμματος για το έτος 2018, με σκοπό την μείωση και 

εξυγίανση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί εκ νέου στην ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένο 

ιδιώτη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Διαδικασία περισυλλογής  και μεταφοράς αδέσποτων σκύλων και γατών 
 

Αφορά αδέσποτα σκυλιά και γάτες και έχει ως σκοπό τη μείωση του πληθυσμού των 

αδέσποτων, δεδομένου ότι στη χώρα μας ο μέσος όρος ζωής τους είναι 3-4 χρόνια. 

 

Η μεταφορά των ζώων θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4039/2012: 

Άρθρο 9: «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή 

μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις 

και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο 

οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των 

διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που 

εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη 

στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων 

και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός 

των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου 

δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.». 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει  και να παραδίδει τα ζώα εντός των ορίων του 

δήμου, λόγω καθορισμένων τιμών μετακίνησης βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων. Ο εντοπισμός 

του ζώου γίνεται μετά από αυτοψίες που διενεργούν οι εθελοντές και οι συνεργάτες του δήμου, 

καθώς και από κλήσεις πολιτών που δέχεται ο δήμος. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περισυλλέξει το αδέσποτο ζώο το οποίο θα του υποδειχθεί 

άμεσα (τα συντομότερο δυνατό) ακόμη και σε περίπτωση επιθετικής στάσης, και να  περισυλλέγει  

όλα τα αδέσποτα ζώα που θα του υποδειχθούν. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά 

των αδέσποτων σκύλων και όταν είναι ιδιαίτερα επιθετικά και όταν πρόκειται για αγέλες σκύλων, 

των αρρωστημένων σκύλων τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς και τα 

κακοποιημένα ζώα, τραυματισμένα (από αυτοκίνητο), δηλητηριασμένα, εγκαταλελειμμένα από τους 

ιδιοκτήτες  και για όλα τα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τις αργίες και  

Σαββατοκύριακα.     



   Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανένταξη των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον για 

την οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των   αδέσποτων ζώων στην 

περιοχή που επαναφέρονται.  Την ευθύνη για την επίβλεψη,  την φροντίδα των επανεντασσόμενων 

αδέσποτων ζώων έχει ο δήμος  με συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. 

      Δεν επιτρέπεται  η επαναφορά σε περιοχές όπου βρίσκονται τα νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά 

κέντρα, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικά 

θέρετρα μεγάλης επισκεψημότητας. 

 

   
 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάθεση είναι: 
 

α) Περισυλλογή του αδέσποτου και μεταφορά του: 

1) από και προς τον κτηνίατρο, 

2) από και προς τον αδειοδοτημένο χώρο φιλοξενίας 
 

      Μετά από   
 

β) Περίθαλψη αδέσποτων: 

1. μετά από στείρωση 

Η μετεγχειρητική φροντίδα του ζώου διαρκεί το λιγότερο 2 ημέρες για τους θηλυκούς 

σκύλους, 2 ημέρες για τις θηλυκές γάτες και 1 ημέρα για τα αρσενικά.  

2. τραυματισμένων ή άρρωστων 

Αφορά τα τραυματισμένα ή άρρωστα αδέσποτα ζώα και έχει σαν σκοπό την εξυγίανση 

του πληθυσμού τους. Η διαδικασία περισυλλογής είναι σε γενικές γραμμές η ίδια με του 

Προγράμματος Στείρωσης και η θεραπεία / νοσηλεία θα ορίζεται από τον κτηνίατρο και 

την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. 

       Ο χώρος της περίθαλψης πρέπει να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας  και να πληροί τις 

προϋποθέσεις υγιεινής διαμονής. Ο ανάδοχος παρέχει στα ζώα την  

καθημερινή διατροφή  και  τη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με την υπόδειξη του 

κτηνιάτρου. Ο εκπρόσωπος του Δήμου μπορεί να επισκέπτεται καθ’ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης τον χώρο  περίθαλψης.  

γ) Μετά την θεραπεία του αδέσποτου, ο ανάδοχος, θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον 

Δήμο για την μεταφορά και την επανατοποθέτηση του ζώου στο χώρο περισυλλογής του, 

ώστε να παρευρίσκεται εκεί υπάλληλος ή εθελοντής φιλοζωικού. Άμεσα θα πρέπει να 

ενημερώνεται από τον ανάδοχο και ο ιδιώτης που εντόπισε και υπέδειξε το περιστατικό. 

δ)   Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Δήμο όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε 

μετακίνηση αδέσποτων ζώων ώστε να έχει την έγκρισή του. 

ε) Τέλος, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πλήρους καταγραφής σε βιβλίο εισερχομένων – 

εξερχομένων ζώων στο ενδιαίτημα με αναλυτικά στοιχεία των φιλοξενούμενων ζώων (Είδος, 



Αρ. Μικροτσίπ, Χρώμα, Περιοχή Περισυλλογής, Ημερομηνία Περισυλλογής, Ημέρες 

Φιλοξενίας, αν χορηγούνταν στο ζώο φαρμακευτική αγωγή καθ΄ υπόδειξη του κτηνιάτρου, 

περιγραφή σίτισης και Ημερομηνία Επιστροφής). Επίσης, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από το σχετικό τμήμα του βιβλίου εισερχομένων – εξερχομένων 

ζώων στο ενδιαίτημα το οποίο τηρεί ο Ανάδοχος και αφορά τις τιμολογημένες εργασίες. Το 

ανωτέρω βιβλίο στο σύνολό του θα πρέπει να παραδίδεται στην υπηρεσία στο τέλος της 

σύμβασης. 

 
 
 

 
 
            Η συντάξασα                                                        Η Προϊσταμένη Τμ. Τ.Ο.Α.                
 
 
 
Χαραλαμποπούλου Δήμητρα                                            Παπουτσάκη Νατάσα               

 


