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Δημόσια Σύμβαση : «Περισυλλογή, Ημερήσια Φροντίδα και Επανένταξη 

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023». 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 87 / 2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  133.780,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24% : 32.107,20 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 165.887,20 €  

Κ.Α.: 00.6495.14 (ή αντίστοιχο) 

CPV: 85210000-3  {Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων}, 85200000-1 {Κτηνιατρικές υπηρεσίες} & 

85312100-0 {Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας}. 

 
 

 
 

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. 

Με την παρ.6 του άρθρου 47 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 23 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15): «Για τα 

δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4039__12_fek_15__02-02-2012_teyxos_a_gia_ta_despozomena_kai_ta_adespota_zwa_syntrofias_kai_thn_prostasia_twn_zwwn_apo_thn_ekmetalleysh_h_th_xrhsimopoihsh_me_kerdoskopiko_skopo/
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ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και η ΚΥΑ 280262/03.12.2003 (ΦΕΚ 1874/17.12.2003 

τεύχος Β'): «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): «Νέο 

πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» με τον οποίο ορίζονται οι 

αρμοδιότητες των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

Μεταξύ άλλων στην παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4830/2021 αναφέρονται τα κάτωθι : 

Οι Δήµοι έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 (α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 

της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων των δήµων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

(β) Τη συνεργασία µε φιλοζωικά σωµατεία και φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που είναι εγγεγραµµένα στο «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ). 

(γ) Τη σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση στο Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

προτάσεων εκπαιδευτικών προγραµµάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις ανάγκες 

ενηµέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούµενων υπαλλήλων του δήµου. 

(δ) Τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων που µπορούν να συµβάλουν 

στην προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόµενων και αδέσποτων, στην 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέµατα της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου 

συντροφιάς και γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας. 

(ε) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε την 

πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων και δράσεων που 

συνοδεύεται από απολογισµό της απορρόφησης των επιµέρους κονδυλίων. 

Στο άρθρο 10 προσδιορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δήμων 

σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και παρέχεται η ευχέρεια συνεργασίας 

τους με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι 

καταχωρημένες στο σχετικό υπομητρώο του ΕΜΖΣ. Μεταξύ των καινοτομιών συγκαταλέγεται η 

υποχρέωση κάθε δήμου να συντάξει και να υλοποιήσει επιχειρησιακό πρόγραμμα περισυλλογής και 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Ενισχύεται, επίσης, ο ρόλος της πενταμελούς Επιτροπής 

Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η οποία 

συγκροτείται σε κάθε δήμο. 

Στην παρ.14 του άρθρου 10 ορίζεται ότι οι δήµοι οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις 

υποχρεώσεις του άρθρου αυτού εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του νόμου. 

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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/kya-28026203-12-2003-%cf%86%ce%b5%ce%ba-187417-12-2003-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/kya-28026203-12-2003-%cf%86%ce%b5%ce%ba-187417-12-2003-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84/
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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 απομόνωση του και την 

παρακολούθησή του για τυχόν συμπτώματα λύσσας (ΚΥΑ 331/10301). 

Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν 

δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης 

της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε 

ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες 

χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων.  

Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και 

περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα 

ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. «Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν 

να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από 

φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, 

τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο 

εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.». 

Με το άρθρο 28 του Ν. 4830/2021 καθορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούν τα καταφύγια 

ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων που φιλοξενούνται σε αυτά. 

Καταφύγια ζώων συντροφιάς ιδρύουν και λειτουργούν, μεταξύ άλλων, και οι δήµοι, τα νοµικά 

πρόσωπα αυτών ή σύνδεσµοι δήµων, οι διαδηµοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισµοί 

δήµων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53). 

Στην παρ.6 του άρθρου 28 ορίζεται ότι τα καταφύγια οφείλουν ετησίως, µέχρι τις 15 

Φεβρουάριου κάθε έτους, να κοινοποιούν στον οικείο δήµο και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, 

τον απολογισµό της λειτουργίας τους κατά το προηγούµενο έτος, στον οποίο περιλαµβάνονται κατ’ 

ελάχιστο ο αριθµός ζώων που φιλοξενούν στην αρχή του έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια 

του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι µεταφορές ζώων σε άλλες δοµές. 

Με το άρθρο 29 επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων 

συντροφιάς. 

Στην παρ.6 του άρθρου 46 ορίζεται ότι λειτουργούντα κατά τη δηµοσίευση του νόμου καταφύγια 

υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2023. 

Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, εκτός αν 

διαπιστωθεί από έκθεση των αρµοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούµενων ζώων. 

Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, υποχρεούνται να 

συµµορφωθούν προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023. 

 

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

ανθρώπινο δυναμικό, οι εργασίες περισυλλογής και επανένταξης των αδέσποτων ζώων, η σίτιση 

αυτών, το στάβλισμα των κελιών και η παροχή καθημερινού πόσιμου νερού δεν μπορούν να 

γίνουν από προσωπικό του Δήμου.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-28-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-28-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-46-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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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 τους ανωτέρω λόγους κρίνεται σκόπιμο οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη 

να ανατεθούν σε ειδικό συνεργείο κατάλληλο για την ασφαλή περισυλλογή, φροντίδα 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 και ισχύει προς αποφυγή δυσάρεστων 

καταστάσεων τραυματισμών από επιθετικά ζώα και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε 

ανθρώπους όσο και σε ζώα. 

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. 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της 

παρακολούθησης και περισυλλογής, της μεταφοράς, της φιλοξενίας και εξαπόλυσης στο περιβάλλον 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κάτω από την επίβλεψη του αρμόδιου υπαλλήλου  Υπηρεσιών και 

του κτηνιάτρου µε τον οποίο συνεργάζεται ο ∆ήµος. 

 Η εφαρμογή του προγράµµατος θα γίνεται µε τον εξής τρόπο:  

- Η υπηρεσία θα λαμβάνει αίτημα από πολίτη, ή θα επισημαίνει µόνη της κάποιο πρόβληµα που 

δημιουργείται από αδέσποτο ή από έγγραφη καταγγελία συνοδευόμενη από έγγραφο του Γενικού 

Νοσοκομείου Κομοτηνής.  

- Θα δίνετε έγγραφη οδηγία στον ανάδοχο για την παρακολούθηση και την περισυλλογή του 

ζώου.    

- Το ζώο θα περισυλλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο άτοµο και έµπειρο στην αιχµαλωσία 

ζώων συντροφιάς και µε κατάλληλο όχηµα και τον απαραίτητο εξοπλισμό (κλωβούς μεταφοράς κλπ) 

θα μεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο. 

 - Οι Κτηνίατροι του αναδόχου οφείλουν να συνεργάζονται µε τον/την δημοτικό κτηνίατρο ώστε 

το ζώο να παραµένει ήρεµο και συνεργάσιµο για να του παρασχεθούν η τυχόν πρώτες ιατρικές 

βοήθειες, και  αφού ολοκληρωθεί η πρωτοβάθµια κτηνιατρική εξέταση/επέµβαση, θα µεταφέρεται 

το ζώο µετά από οδηγία του κτηνιάτρου είτε στον αρµόδιο κτηνίατρο για περεταίρω κτηνιατρικές 

επεµβάσεις είτε για φιλοξενία σε ενδιαίτηµα του Δήμου είτε προσωρινά στα ιατρεία των κτηνιάτρων 

µε το οποίους  συνεργάζεται ο Ανάδοχος.  
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- Αφού ολοκληρωθούν όλες οι κτηνιατρικές επεµβάσεις, το ζώο θα φιλοξενείται έως την 

αποθεραπεία του ή έως ότου υιοθετηθεί σε αδειδοτηµένο ενδιαίτηµα του Δήμου. 

 - Στο ενδιαίτηµα τα παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του ενδιαιτήµατος, φροντίδα, νοσηλεία υπό την 

καθοδήγηση του κτηνιάτρου, φύλαξη, καθαριότητα και σίτιση του ζώου και θα τηρούνται όλοι οι 

κανόνες ευζωίας σύµφωνα µε το Ν.4039/2012 όπως αυτός ισχύει.  

- Όταν ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του ζώου ή εάν περάσει ένα χρονικό διάστηµα και δεν 

υιοθετηθεί το ζώο, θα µεταφέρεται το ζώο στο σηµείο απ’ όπου περισυλλέχθηκε ή σε σηµείο όπου 

θα υποδείξει η υπηρεσία για επανένταξή του στο περιβάλλον όπως ορίζει ο νόµος (Ν.4235/2014 

παρ. 6, εδ. ε). 

 - Ο ανάδοχος θα συµπληρώνει το έντυπο που έχει παραλάβει από την υπηρεσία µε τις ενέργειες 

τις οποίες θα έχει εκτελέσει. Στη συνέχεια θα επιστρέφει το έντυπο συµπληρωµένο και 

υπογεγραµµένο στην υπηρεσία για τις εργασίες που έχει ολοκληρώσει. Επίσης θα τηρεί ηµερολόγιο 

εργασιών. 

 − ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  

Η περισυλλογή των ζώων θα γίνεται από οµάδες εργασίας (συνεργεία), στελεχωµένες µε άτοµα 

κατάλληλα εκπαιδευµένα και µε εµπειρία σε θέµατα που αφορούν στον χειρισµό των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς (σκύλοι). 

Η σύλληψη και η γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα 

και τρόπους, δίνοντας έµφαση στην τήρηση των αρχών περί προστασίας των ζώων. 

 Επίσης ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δίδεται στο τρόπο συµπεριφοράς των ατόµων των 

οµάδων εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού.  

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ρουχισμό προς διευκόλυνση της 

περισυλλογής, χειρισµού και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων, ενώ θα πρέπει να είναι 

ασφαλισµένο, µε έξοδα του αναδόχου, έναντι οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα, τα οποία µπορούν 

να συµβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ζητούµενης εργασίας και οφείλει να έχει λάβει όλα τα 

προληπτικά µέτρα υγιεινής (εµβόλια κλπ). 

 Για το χειρισµό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς οι οµάδες εργασίας πρέπει να είναι 

εξοπλισµένες µε όλα τα απαραίτητα σε αριθµό και είδος εργαλεία που: 

 -Βοηθούν στη σύλληψη και τον ασφαλή χειρισµό των αδέσποτων ζώων (βρόγχος µεταβλητής 

διαµέτρου για τη σύλληψη σκύλου, κλωβού σύλληψης, περιλαίµια, οδηγοί συγκράτησης, φορείο για 

τη µεταφορά των τραυµατισµένων ζώων).  

-Προστατεύουν το υπεύθυνο προσωπικό (προστατευτικά γάντια κλπ). Για τον έλεγχο αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς, οι οµάδες εργασίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε: α) συσκευή (scanner) 

για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (microchips), β) ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 

για την άµεση φωτογράφηση ζώων. 

 Η παροχή ζητούµενων υπηρεσιών θα διενεργείται αποκλειστικά σε περιοχές εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κομοτηνής και όπου η Υπηρεσία προσδιορίζει. 

 Οι οµάδες εργασίας θα µετακινούνται και θα µεταφέρουν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς µε 

επαγγελματικά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, του αναδόχου µε ενιαίο χώρο φόρτωσης κλειστό στην 

πλευρά σύνδεσης µε την καµπίνα οδήγησης ή με τα ιατρικά επαγγελματικά αυτοκίνητα κλειστού 

τύπου των κτηνιάτρων του αναδόχου.  
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Ο χώρος φόρτωσης θα διαθέτει απαραίτητα εξαερισµό και θα είναι εσωτερικά διαµορφωµένος 

µε κατάλληλους κλωβούς για τη µεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

- Το όχημα και το προσωπικό του αναδόχου θα είναι σε εικοσιτετράωρη βάση στην ευχέρεια 

της υπηρεσίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των πολιτών ή για 

οποιαδήποτε ανάγκη χρειαστεί κάποιο αδέσποτο ζώο συντροφιάς είτε από ιατρικής 

φροντίδας, είτε από κάποιο ατύχημα, είτε από την επικινδυνότητα του ζώου που θα πρέπει 

να μεταφερθεί στο δημοτικό καταφύγιο ή στο ιατρείο του κτηνιάτρου του αναδόχου.  

Η επανένταξη των ζώων στο περιβάλλον θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου εφόσον έχει εντολή 

επανένταξης από την Δημοτική κτηνίατρο που με την σειρά της ενεργεί βάση της αποφάσεως της 

πενταμελούς επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής και  ενημερώνει την υπηρεσία για την τοποθεσία 

επανένταξης εκτός, από νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας 

κυκλοφορίας, λιµάνια, αεροδρόµια και αρχαιολογικούς χώρους.  

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η ευθανασία ή υπάρξει νεκρό ζώο από άλλη αιτία, το ζώο θα 

µεταφέρεται από τον ανάδοχο προς το Δημοτικό  καταφύγιο για  καύση σε αδειοδοτηµένο κλίβανο 

(αποτεφρωτήριο). 

 - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 Μέτα την περισυλλογή του ζώου αυτό θα φιλοξενείται σε αδειοδοτηµένο ενδιαίτηµα κατάλληλο 

για τη φιλοξενία ζώων συντροφιάς (σκύλων). 

 Στον χώρο αυτό θα υπάρχει καθαρό κατάλυµα για το αδέσποτο, στέγη, τροφή και νερό. 

 Επίσης µε την καθοδήγηση του κτηνιάτρου θα παρέχεται στο ζώο που φιλοξενείται η φροντίδα 

που απαιτείται.  

Όταν πρόκειται για ζώο το οποίο παρουσίαζε στο περιβάλλον του προκλητική ή επικίνδυνη 

συµπεριφορά, θα παρακολουθεί ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τον κτηνίατρο την συμπεριφορά του 

ζώου σε σχέση µε το προσωπικό που το φροντίζει καθώς και τη συμπεριφορά του σε σχέση µε άλλα 

ζώα. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις: 
o Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα 
των άρθρων 2 παρ. 1 εδ.31, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 
τ.Α΄). 
o Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
o Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
o Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 
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o Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 
3075/2021. 
o Τις διατάξεις της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 
o Τις διατάξεις της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
o Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.  
o Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. από το Ν. 3399/2005 και το Ν. 4039/2012. 

• Τις 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». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4830/2021  : «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 

την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 

 

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, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του 

προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την 

εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις προδιαγραφές της παρούσας 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 (2 κτηνιάτρους), 
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καθώς και τα μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που 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. 

➢ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων όπως αυτή ορίζεται από τις 

κείμενες διατάξεις. Μεταξύ αυτών θα κρίνεται  και η επαναφορά ή όχι των αδέσποτων ζώων στο 

φυσικό τους χώρο. 

➢ 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 επαγγελματικό όχημα κλειστού 

τύπου που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, ή οι κτηνίατροι του αναδόχου, ή στο ειδικό αυτοκίνητο του 

Δήμου Κομοτηνής (σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του οχήματος του αναδόχου) και ο 

οδηγός το οδηγεί στο Δημοτικό Κυνοκομείο περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων.  

➢ Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα πραγματοποιείται από έμπειρο 

συνεργείο/προσωπικό (τουλάχιστον 2 άτομα με προϋπηρεσία 1 έτους για εργασίες περισυλλογής), 

και με τη συνδρομή του αρμόδιου κτηνιάτρου του Δήμου Κομοτηνής, ή του κτηνιάτρου που τυχόν 

θα διαθέσει ο ανάδοχος και με το επαγγελματικό όχημα κλειστού τύπου που θα διαθέτει ο 

Ανάδοχος, ή οι κτηνίατροι του αναδόχου. 

➢ 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 μία σύμβαση για περισυλλογή και επανένταξη τα τελευταία τρία έτη για τον 

ανάδοχο) και (το προσωπικό που θα απασχοληθεί τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσία/εμπειρία 

σε όμοιες εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων) για να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας 

που αναλαμβάνει.1  

 
1 {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}. Όσον αφορά το προσωπικό θα πρέπει να προσκομιστούν οι κατάλληλες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
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➢ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει καθημερινά την σίτιση – παροχή πόσιμου νερού και στάβλισμα 

των κελιών του Δημοτικού Κυνοκομείου με το προσωπικό που θα διαθέτει για την καθημερινή 

φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται όταν περισυλλέγονται και μέχρι την επανένταξή τους στο 

φυσικό περιβάλλον. 

➢ 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).2 

 

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 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 

 
που θα αποδεικνύουν πως το προσωπικό που θα απασχοληθεί έχει εργαστεί σε όμοιες εργασίες. Επιπλέον θα πρέπει να 

υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου φορέα με την οποία θα δεσμεύεται πως θα 

χρησιμοποιήσει το προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία (και για το οποίο θα υποβληθούν οι βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας) και θα αντικαταστήσει κάποιο εξ’ αυτών σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

αλλά με άτομο που θα διαθέτει την κατάλληλη προϋπηρεσία/εμπειρία. 
2 Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού {προ της 

δημοσίευσης του διαγωνισμού} τουλάχιστον ίσο με το 30% 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. 
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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 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2023, ή 

την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 31-12-2023 (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 

4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 

ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
 

Η σχετική δαπάνη για την παρούσα παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 

165.887,20 € με 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 από την 01-01-2023 έως και την 31-12-2023. 

Η οποία περιλαμβάνει : α) περισυλλογή – επανένταξη περίπου 760 ζώων συντροφιάς (βάσει των 

πραγματικών δεδομένων για το παρόν έτος και εκτιμήσεων), β) έξοδα μετακίνησης οχήματος- 

αναλώσιμα – υλικά κ.λ.π., γ) κτηνιάτρους, δ) ώρες απασχόλησης προσωπικού για oδηγούς 

περισυλλογής- σίτιση - στάβλισμα κελιών - παροχή πόσιμου νερού κ.λ.π. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, ή της χρονικής 

διάρκειας της σύμβασης. 

 

 

Α/Α Είδος Εργασίας 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 

Αδέσποτων Ζώων 
που θα 

περισυλλέξουν 
για διάστημα 12 

μηνών 

Δαπάνη 
Περισυλλογής/Προσφοράς 

Υπηρεσίας Ανά Μονάδα 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

1 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
760  39,00 € 30.420,00 € 

2 
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

– ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΚΑΥΣΙΜΑ 
  5.000,00 € 

3α ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 760 5,50 € 4.180,00 € 

3β ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 760 5,50 €       4.180,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   43.780,00 € 

  Φ.Π.Α. 24%   10.507,20 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   54.287,20 € 

 
 

                                                             
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Ωρομίσθιο 

και 
εργοδοτικές 
εισφορές) 

(ευρώ) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

(ημέρες) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περίοδος 12 
ΜΗΝΩΝ 

(υπολογίζονται 
αποδοχές 15 
μηνών λόγω 

καταβολής δώρου 
Χριστουγέννων, 

Πάσχα, και 
επίδομα αδείας) 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

4 Σίτιση - στάβλισμα 40 6,00 € 25 15 90.000,00 € 
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κελιών - παροχή 
πόσιμου νερού κλπ 

 ΣΥΝΟΛΟ     90.000,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%     21.600,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.     111.600,00 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1 Περισυλλογή - επανένταξη αδέσποτων ζώων  30.420,00  € 

2 
Έξοδα μετακίνησης σε ιδιωτική κλινική Θεσ/κης 

– αναλώσιμα – υλικά – εξοπλισμός 
 5.000,00 € 

3α + β Κτηνίατρος  8.360,00 € 

4 
Σίτιση - στάβλισμα κελιών - παροχή πόσιμου 

νερού κλπ 
 90.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  133.780,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  32.107,20 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  165.887,20 € 

                                                                 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Κομοτηνή, 13-09-2022                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Καθαριότητας, 

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 
Σινάδος Μαργαρίτης  

Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός 
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