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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο Συγγραφής – Γενικοί Όροι Ανάθεσης 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται 

συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται αφού πρώτα υποβληθούν σε κτηνιατρικό έλεγχο οδηγούνται στο 

καταφύγιο ζώων συντροφιάς μέχρι την αποθεραπεία τους και εφόσον τα ζώα είναι υγιή 

επαναφέρονται/επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, καθόσον η χώρα µας δεν είναι 

πλέον ελεύθερη λύσσας, όταν υπάρχει περιστατικό δήγµατος από αδέσποτα ζώο συντροφιάς, ο Δήµος 

Κομοτηνής οφείλει µε ενέργειες του να µεριµνά για την περισυλλογή του ζώου από εκπαιδευµένο για το σκοπό 

αυτό προσωπικό, την κλινική εξέταση, την αποµόνωσή του και την παρακολούθησή του για τυχόν συµπτώµατα 

λύσσας (ΚΥΑ 331/10301). 

Επειδή ο Δήμος Κομοτηνής δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο 

δυναμικό, οι εργασίες περισυλλογής και επανένταξης των αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνουν από 

προσωπικό του Δήμου. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από της αρχές της αναγκαιότητας και 

της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν 

αυτές είναι ειδικής φύσεως και για την εκτέλεση τους απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρία, που δεν διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων, που δεν έχει ο οικείος 

Δήμος ή όταν η προβλεπόμενη από τις οικείες οργανικές διατάξεις αρμόδια για την εκτέλεση των οικείων 

εργασιών υπηρεσία δεν έχει στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου 

φορέα.  

Για το λόγο αυτό και κρίνεται σκόπιμο οι εργασίες περισυλλογής και επανένταξης να ανατεθούν σε ειδικό 

συνεργείο κατάλληλο για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα 

με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 προς αποφυγή 

δυσάρεστων καταστάσεων τραυματισμών από επιθετικά ζώα και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε 

ανθρώπους όσο και σε ζώα. 
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Οι παρούσες εργασίες έχουν σαν στόχο την αποτελεσματική προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, καλής 

μεταχείρισης και ευζωίας τους, την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας και την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας και προστασίας των ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 όπως 

τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4235/2014. 

Σκοπός της παρούσας είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους εφαρμόζοντας 

ένα πρόγραμμα περισυλλογής και επιστροφή τους στο φυσικό τους χώρο ή σε οποιοδήποτε χώρο είναι 

επιτρεπτό. Θα επαναφέρονται σε περιοχές μακριά από σχολεία, αθλητικά κέντρα και αυτοκινητόδρομους 

ταχείας κυκλοφορίας. 

 

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης εργασίας διέπεται από τις 

διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006). «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως 

αναδιατυπώθηκε και ισχύει. 

• Του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3399/2005 και το Ν. 4039/2012. 

• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') «Για τα δεσποζώμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», παρ. 3 

άρθρου 9, όπως τροπ. από το άρθρο 46 παρ. 6 περ. γ του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α΄/32/11.02.2014) «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 

τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις αναδόχου  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινονικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση της 

εργασίας απασχολούµενο προσωπικό. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις προδιαγραφές της αριθ. 68/2018 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτήν. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τις κάτωθι υποχρεώσεις : 

 Την απασχόληση ειδικού συνεργείου από άτομα με κατάλληλη εμπειρία στην αιχμαλωσία ζώων, 

με τα απαραίτητα προσόντα, διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό (κτηνίατρο ή πιστοποιημένο 

εκπαιδευτή σκύλων), καθώς και τα μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που 
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αναλαμβάνει. 

 Κάλυψη των απαιτούμενων εργασιών με κατάλληλα υλικά καθημερινά, που θα πραγματοποιούνται 

από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου και την επανένταξη των φιλοξενούμενων ζώων στο φυσικό τους 

περιβάλλον. 

 Το συνεργείο πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα του Δήμου σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη 

περίπτωση. Η παραλαβή θα γίνεται καθημερινά και των αργιών εκτός απροόπτου γεγονότος. 

 Κάθε τέλος του μήνα πρέπει να γίνεται αναλυτικός απολογισμός και να είναι ενημερωμένη η 

υπηρεσία για κάθε περιστατικό ζώου συνοδευόμενος από φωτογραφικό υλικό. 

 Τα αδέσποτα ζώα εντοπίζονται από τα συνεργεία περισυλλογής, ή από πολίτες εγγράφως ή 

προφορικώς, οι οποίοι ειδοποιούν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 Τακτική προσέγγισης είναι η εξοικείωση με τα αδέσποτα ζώα , η παροχή τροφής και  νερού με ήρεμο 

τρόπο και συνεχή ομιλία, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθεί κολάρο και αλυσίδα. Αν αυτό δεν 

είναι δυνατό, η σύλληψη μπορεί να γίνει με κατάλληλο δίχτυ ή απόχη. 

 Η όλη διαδικασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την αποφυγή τραυματισμών των μελών του 

συνεργείου ή των αδέσποτων ζώων και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη και η παρουσία κτηνιάτρου 

εφόσον παραστεί αναγκαία, που θα είναι συνεργαζόμενος με τον ανάδοχο, όσο και για την αποφυγή άσχημης 

εικόνας προς το κοινό που ενδεχομένως παρακολουθεί τη σύλληψη των ζώων. Μόλις εντοπιστεί το ζώο, 

ελέγχεται ο γύρω χώρος για εντοπισμό του ιδιοκτήτη. Αν δεν εντοπιστεί  ιδιοκτήτης, το ζώο τοποθετείται στο 

ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου και ο οδηγός το οδηγεί στο Δημοτικό Κυνοκομείο περίθαλψης και φροντίδας 

αδέσποτων ζώων.  

 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα πραγματοποιείται από έμπειρο συνεργείο/προσωπικό, και με 

τη συνδρομή του αρμόδιου κτηνιάτρου του Δήμου Κομοτηνής ή του κτηνιάτρου ή του εκπαιδευτή σκύλων που 

τυχόν θα διαθέσει ο ανάδοχος, και με το όχημα που διαθέτει ο Δήμος Κομοτηνής (αριθ. πινακίδας ΚΗΟ 1754). 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης των τραυματισμένων ζώων για την ασφαλή  

μεταφορά τους σε ειδική κλινική της πόλης Θεσσαλονίκης. 

 Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα διαθέτει, θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία 

(τουλάχιστον δύο συμβάσεις τα τελευταία τρία έτη) για να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που 

αναλαμβάνει. {Θα προσκομιστούν αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών που έχουν 

εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή, ενώ εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, θα πρέπει να 

προσκομιστούν τιμολόγια ή συμφωνητικά ή βεβαιώσεις}. 

 Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των εργασιών, την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και για  να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την μισθοδοσία των εργαζομένων που θα 

χρησιμοποιήσει για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών (οικονομική φερεγγυότητα) θα πρέπει να διαθέτει 

ρευστότητα, αποδεδειγμένη με βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (με ανάλυση), για να μη δημιουργηθεί 

κανένα πρόβλημα με την μισθοδοσία των εργαζομένων που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των 

εργασιών (οικονομική φερεγγυότητα). Οι οικονομική φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο εξαμηνιαίο 

υπόλοιπο καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της 

παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να 

προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος με ανάλυση η οποία θα αφορά το τελευταίο εξάμηνο πριν από 

την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Τα νομικά πρόσωπα θα 

προσκομίσουν βεβαίωση τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού από την οποία να αποδεικνύεται ότι δικαιούχος 

είναι η ίδια η εταιρεία, ενώ τα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίσουν βεβαίωση καταθετικού τραπεζικού 

λογαριασμού από την οποία να αποδεικνύεται ότι είναι οι κύριοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. 

 

Άρθρο 4ο : Γενικές Υποχρεώσεις 

Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου συνεπάγεται και αποδεικνύει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση 

των προδιαγραφών της μελέτης και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές 
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συνθήκες της εργασίας, ήτοι την θέση της, του χρόνου που απαιτείται, τα απαιτούμενα μέσα μεταφοράς, τα 

απαραίτητα μηχανήματα, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, το απαραίτητο εργατικό και 

επιστημονικό προσωπικό, τις καιρικές συνθήκες, και οποιασδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, 

τα ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν, τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν το 

κόστος των εργασιών και το ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε την σύμβαση µε την οποία 

υποχρεούται να συµµορφώνεται ο ανάδοχος.  

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών 

μέσων και της εν γένει ασφάλειας του προσωπικού και κάθε τρίτου και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός 

για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρμογή τους.  

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι απαιτείται η συνεργασία του µε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

για την μέριμνα των αδέσποτων ζώων.  

 

 

Άρθρο 5ο : Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 

νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την διατήρηση σε άριστη κατάσταση του συνόλου του 

εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Τα εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυµαίνονται μετά από κάθε χρήση. Όσον αφορά στην τεχνική πλευρά εκτέλεσης των εργασιών αυτές θα 

γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και της κείμενης νομοθεσίας µε στόχο την καλή 

κατάσταση και υγεία των ζώων αλλά και τη διατήρηση της ασφάλειας των δημοτών. 

 

 

Άρθρο 6ο : Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται περίπου {λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού} από την 01/09/2018 και για χρονικό διάστημα 12 μηνών 

ή από την υπογραφή της σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και για 12 μήνες. 

 

 

Κομοτηνή 04/07/2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ  
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τηλ.: 2531022810 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περισυλλογή & Επανένταξη 

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 
Η σχετική δαπάνη για την παρούσα παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 45.582,40 € με 

Φ.Π.Α. 24% (36.760,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%), το οποίο σημειώνεται πως δεν είναι δεσμευτικό για την 

αναθέτουσα αρχή, αποτελεί το ανώτερο ποσό που εκτιμάται πως θα δαπανηθεί και η πληρωμή του αναδόχου 

θα πραγματοποιηθεί έως του ποσού που αναλογεί βάσει των πραγματοποιθέντος αριθμού περισυλλογής 

αδέσποτων ζώων  σε διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών θα 

ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 

Α/Α Είδος Εργασίας 

Ποσότητα 

Αδέσποτων Ζώων 

που θα 

περισυλλεγούν ή 

θα επανενταχθούν 

για διάστημα 12 

μηνών 

Εκτιμώμενη Αξία Δαπάνης 

Ανά Μονάδα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 
Περισυλλογή - Επανένταξη 

αδέσποτων ζώων 
840 39,00 € 32..760,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   32.760,00 € 

2 
Έξοδα μετακίνησης – κτηνίατρο – 

εκπαιδευτή σκυλιών κλπ.. 
  4.000,00 € 

3 Φ.Π.Α. 24%   8.822,40 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   45.582,40 € 

 

Κομοτηνή 04/07/2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ  

 




