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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΆΡΘΡΟ 1ο :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (άρθ. 9): «Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, από τον Ν. 4235/2014(αρθ.46), ο ∆ήµος µας υποχρεούται να µεριµνά για 
την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στην διοικητική  επικράτεια του.  
       Ο αριθµός το αδέσποτων σκυλιών σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου υπολογίζεται, µε τις ανάλογες 
αυξοµειώσεις που συντελούνται, αυτή τη στιγµή σε 400 σκυλιά. Ο ∆ήµος Εορδαίας διαθέτει ∆ηµοτικό 
Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Αναρράχης της Επαρχιακής  οδού της ∆υτικής Εορδαίας, 
δυναµικότητας 80 θέσεων. 
       Προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής, απαιτείται η 
εποπτεία του, κυρίως δε η ολοκληρωµένη φροντίδα και προσοχή των αδέσποτων σκύλων που 
φιλοξενούνται στο χώρο αυτό, από ειδικευµένο προσωπικό στην αιχµαλωσία, στην µέριµνα και 
εκπαίδευση των αδέσποτων σκύλων, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κτηνιάτρους και  προσωπικού 
του ∆ήµου. 
       Οι περιγραφόµενες στην παρούσα µελέτη εργασίες φιλοξενίας, µέριµνας και λοιπής διαχείρισης 
αυτών  των αδέσποτων σκύλων, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν από το ∆ήµο Εορδαίας µε 
ιδίους πόρους, καθώς ο ∆ήµος Εορδαίας  στερείται του απαιτούµενου  αριθµού προσωπικού, 
εµπείρου, κατάλληλου εκπαιδευµένου και µε την ανάλογη ειδίκευση, για την εκτέλεσή ενός τόσο 
σοβαρού για την δηµόσια υγειά έργου.  
       Οι παρούσες εργασίες έχουν σαν στόχο την αποτελεσµατική προστασία των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς που βρίσκονται στην περιοχή του ∆ήµου Εορδαίας, 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.  
      Ενόψει των ανωτέρω, µε την παρούσα µελέτη επιχειρείται η περιγραφή των εργασιών που θα  
αποτελέσουν, το αντικείµενο της προς ανάθεση υπηρεσίας και οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσής της.    
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρ. 30 του ν.4782/21(τροποποίηση 
του αρθρ 86 του Ν.4412/2016) 





      Συγκεκριµένα το αντικείµενο των εργασιών είναι κυρίως, ο καθαρισµός των ακαθαρσιών των ζώων 
του δηµοτικού καταφυγίου, η εποπτεία του χώρου, η φύλαξη, η καθηµερινή φροντίδα και προσοχή των 
αδέσποτων ζώων, καθώς και η σίτιση και πόση τους. Επίσης µέριµνα τους είναι, η παροχή τροφής και 
ύδατος σε αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονται ελεύθερα σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου Εορδαίας, µε 
δικά τους µεταφορικά µέσα.  
      Επίσης θα συνδράµουν  στην  αιχµαλωσία και µεταφορά των αδέσποτων σκύλων , που θα γίνεται 
µε το ειδικό κλειστό φορτηγού οχήµατος,(τύπου βαν), που διαθέτει ο ∆ήµος αποκλειστικά για αυτό τον 
σκοπό µε οδηγό, καθώς και  στην επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον.  
       Η επανένταξη των ζώων στο περιβάλλον θα γίνεται µε ευθύνη του ∆ήµου και του ορισµένου 
κτηνίατρου, που µε την σειρά του ενεργεί βάση της αποφάσεως της πενταµελούς επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, στις κατάλληλες περιοχές, εκτός από νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας και αρχαιολογικούς χώρους. 
       Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4782/2021 και 
µε το Νόµο 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ως ισχύουν, σε εφαρµογή του Ν.4039/2012, 
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4235/2014 και το άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

     
  ΆΡΘΡΟ 2ο :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ 
         Οι εργασίες που  αφορούν στον καθαρισµό και στην εποπτεία των χώρων φιλοξενίας αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, τη φροντίδα και προσοχή των ιδίων αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται εκεί, 
καθώς και την παροχή τροφής και ύδατος, θα εκτελούνται  σε καθηµερινή βάση χωρίς χρονικό 
περιορισµό και όποτε χρειαστεί σε Κυριακές και αργίες, κατόπιν προφορικής εντολής του αρµοδίου 
υπαλλήλου(προϊσταµένου) ή του αρµοδίου  αντιδηµάρχου. Ο  ∆ήµος διαθέτει ∆ηµοτικό Καταφύγιο στο 
2ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Αναρράχης της Επαρχιακής  οδού της ∆υτικής Εορδαίας και έχει στην εποπτεία 
του, στα διοικητικά όρια, περί τα  400 αδέσποτα ζώα. Ο αριθµός αυξοµειώνεται και αλλάζει ανάλογα µε 
τις καθηµερινές καταγραφές αδέσποτων σκύλων και στην ουσία είναι ενδεικτικός του µεγέθους που θα 
κλεισθεί να διαχειριστεί ο ανάδοχος. 
Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαµβάνουν: 

1) Καθηµερινή εποπτεία των χώρων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και καταγραφή 
τυχόν φθορών και ζηµιών από τα ζώα. 

2) Καθηµερινή συµβολή στην καταγραφή των φιλοξενούµενων ζώων και τήρηση αρχείου 
εισερχοµένων και εξερχοµένων ζώων, µε ατοµική καρτέλα για κάθε ένα από αυτά και βοήθεια 
στο  ορισµένο κτηνίατρο και αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου, στην καταγραφεί και συµπλήρωση 
των αριθµηµένων και θεωρηµένων  βιβλίων του καταφυγίου. Η συσκευή (scanner) για την 

ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (microchips) και η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για 
την άµεση φωτογράφηση ζώων παρέχονται από το ∆ήµο. 

3) Καθηµερινή προετοιµασία της τροφής, της σίτιση και του ποτίσµατος των ζώων και επιµελή 
καθαρισµό του χώρου διαµονής τους, µε υποχρεωτικό αυλισµό, τουλάχιστον 10 λεπτών. Η 
απαραίτητη τροφή προς χρήση καθώς και το νερό θα παρέχεται από το ∆ήµο. 

4) Έλεγχος και εποπτεία των επισκεπτών – εθελοντών, σε συνεργασία µε το αρµόδιο προσωπικό 
του δηµοτικού καταφυγίου.  

5) Καθηµερινός καθαρισµός του χώρου φιλοξενίας µε εργαλεία και είδη καθαρισµού. Τα 
απαραίτητα εργαλεία και καθαριστικά που  απαιτούνται ,θα  παρέχονται από το ∆ήµο Εορδαίας. 

6) Μεταφορά από και προς στον ορισµένο κτηνίατρο όταν απαιτείται, των ζώων που φιλοξενούνται 
για την παροχή ,αναγκαίας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και  την διενέργεια διαφόρων 
επεµβάσεων π.χ. στειρώσεων, ορθοπεδικά περιστατικά κλπ 

7) Καθηµερινή παρακολούθηση για παροχή τροφής και ύδατος στην επικράτεια του ∆ήµου 
Εορδαίας και  σε γνωστά, ήδη καταγεγραµµένα αδέσποτα ζώα, εφόσον τηρούνται η κατά το 
µέγιστο δυνατόν απαιτήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους και τα οχήµατα, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και υπό την εποπτεία του ∆ήµου. Η απαραίτητη τροφή καθώς και το νερό θα 
παρέχεται από το ∆ήµο. 

8) Παροχή βοήθειας οπότε χρειαστεί, στη σύλληψη και τον ασφαλή χειρισµό των αδέσποτων 
σκύλων ,σε συνεργασία µε τον οδηγό (του ειδικού κλειστού φορτηγού οχήµατος τύπου βαν) και 
τον  αρµόδιο αντιδήµαρχο και οπότε χρειαστεί µε τον οριζόµενο κτηνίατρο του ∆ήµου Εορδαίας. 

       





 ΆΡΘΡΟ 3ο :ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 37200€(συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%). Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους τους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την κείµενη νοµοθεσία 
  
 ΆΡΘΡΟ 4ο :∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια  έξι (6) µήνες, µε καθηµερινή εργασία, επτά (7) ηµέρες την 
εβδοµάδα και απαιτεί το ελάχιστο (4) άτοµα ειδικευµένου προσωπικού. Τα τετραγωνικά που καλούνται 
να καθαρίσουν είναι, τα βασικά των 80 κελιών που περιλαµβάνουν τον χώρο ανάπαυσης του σκύλου 
και του ατοµικού χώρου άσκησης (περιπου=12,48τ.µ.) δηλαδή 80Χ12,48=998τετ.µετ., καθώς και τον 
συνολικό αυλικό χώρο επίβλεψης, των 9.290 τ.µ(εκτός των κτιρίων). 
   Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη τιµή στο σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών.Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα και ο ανάδοχος θα πληρώνεται 
τµηµατικά, ανάλογα µε τις προσφερόµενες εργασίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν.4782/2021 

 
ΑΡΘΡΟ 5°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών, όπου θα αναγράφονται η εκτέλεση του 
αντικειµένου της σύµβασης, για κάθε ηµέρα εργασίας, οι εργασίες που εκτελέστηκαν, ο χώρος των 
εργασιών, οι ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών. Στο τέλος του µήνα θα να γίνεται ,σε συνεργασία 
µε τον αρµόδιο υπάλληλο(προϊστάµενο) ή και τον αντιδήµαρχο του ∆ήµου, αναλυτικός απολογισµός 
για κάθε περιστατικό ζώου συνοδευόµενο από φωτογραφικό υλικό. 
    Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται άµεσα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου και να εκτελεί  τις 
αποφάσεις που θα λαµβάνονται από την πενταµελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων όπως αυτή ορίζεται από το Ν. 4039/2012 άρθρο 9 παρ.12,καθως και   
τις υποδείξεις του  επόπτη(εφόσον ορισθεί). 
     Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση 
της εργασίας απασχολούµενο προσωπικό και  υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας µελέτης, 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και τις εργασίες που αναφέρονται σε 
αυτήν.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων, θα  καταγγέλλεται η σύµβαση.  
    Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο από τον ανάδοχο,έναντι οποιουδήποτε ατυχήµατος, 
τα οποία µπορεί να συµβούν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της ζητούµενης εργασίας και να έχει 
λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα υγιεινής (εµβόλια, κλπ). Ο ∆ήµος σε περίπτωση ατυχήµατος, ουδεµία 
ευθύνη φέρει. 
     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 απολυµαίνοντας µετά από κάθε χρήση. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να 
φέρει κατάλληλο ρουχισµό προς διευκόλυνση της περισυλλογής, χειρισµού και µεταφοράς  των 
αδέσποτων ζώων, καθώς και για τις εργασίες καθαρισµού και σίτισης. 
     Το προσωπικό του αναδόχου θα  πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα σε αιτήµατα του ∆ήµου σε κάθε 
έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση. Οι εργασίες θα εκτελούνται  σε καθηµερινή βάση χωρίς χρονικό 
περιορισµό και όποτε χρειαστεί, σε Κυριακές και επίσηµες αργίες, κατόπιν  εντολής του αρµόδιου 
υπαλλήλου ή  αντιδηµάρχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
έργο τουλάχιστον 6 µηνών και να διαθέτει εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό, µε τα οποία   θα 
στελεχώσει τις αναφερόµενες παρεχόµενες  υπηρεσίες. 
  Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, ο ανάδοχος θα πρέπει  να αναφέρει στην προσφορά του, 
εκτός των άλλων και  τα εξής: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 





δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 
  Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή 
αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην 
προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 
συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.» 

ΆΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 
     Ο ∆ήµος υποχρεούται να διαθέτει στον ανάδοχο:  

• τα εργαλεία και λοιπά απαραίτητα υλικά(π.χ. καθαριστικά, βούρτσες κλπ) που είναι απαραίτητα 
για τον καθαρισµό και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο δηµοτικό καταφύγιο. 

• τα υλικά σίτιση και το νερό ποτίσµατος για το αδέσποτα, τόσο του καταφυγίου, όσο και των 
ελευθέρων κινούµενων στο φυσικό τους περιβάλλον. 

• Τον  εξοπλισµό αιχµαλωσίας καθώς και το ειδικό κλειστό επαγγελµατικό όχηµα (φορτηγάκι 
τύπου βαν) που διαθέτει ο ∆ήµος Εορδαίας για αυτόν τον σκοπό ( η αιχµαλωσία γίνεται µε τον 
ανάδοχο  σε συνεργασία µε το οδηγό του οχήµατος και τον  αρµόδιο αντιδήµαρχο και οπότε 
χρειαστεί µε τον οριζόµενο κτηνίατρο του δήµου) 
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Τσακίρης Νικόλαος 

Μsc Γεωλόγος. 
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Η ∆ιευθύντρια της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 

 

 

Φωτεινή Αγγελίδου 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37200€ 

Τµήµα: Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας 

Αρ.Μελέτης: 47/2021 

 CPV:85312100-0(υπηρεσίες ηµερησίας 

φροντίδας) 
CPV:85210000-3(σταθµοί φροντίδας 

κατοικίδιων ζώων) 

 

                                                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Περιγραφή εργασιών Μονάδα 

Μέτρησης  

Τιµή 

µονάδας  

Ποσότητα 

σε µήνες 

Προβλεπόµε

νη ∆απάνη  

Καθηµερινές Υπηρεσίες Φροντίδας 

Αδέσποτων Ζώων στο ∆ηµοτικό Καταφύγιο: 

Σίτιση, παροχή πόσιµου νερού , στάβλισµα 

ζώων & καθαρισµό καταφυγίου -βοήθεια 

στην αιχµαλωσία και επανένταξη του ζώου-

βοήθεια στον ορισµένο κτηνίατρο, στην 

µεταφορά και διαχείριση των σκύλων - 

παροχή τροφής και ύδατος, µε ίδια µέσα, σε 

αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονται στην 

επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας ,σε 

καθηµερινή βάση. 

Κατ΄αποκοπή 

σε µηνιαία  

βάση 

5000€ 6 

 

30000€ 

 

   ΣΥΝΟΛΟ 30000,00€ 

   Φ.Π.Α 24% 7200,00€ 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

37200,00€ 
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Τσακίρης Νικόλαος 

Μsc Γεωλόγος. 
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Η ∆ιευθύντρια της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 
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Φωτεινή Αγγελίδου 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 
 




