
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Ημερήσια φροντίδα 

αδέσποτων σκύλων ,του Δημοτικού 

Καταφυγίου και των ελευθέρων 

αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου 

Εορδαίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23994€
Τμήμα: Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας

Αρ.Μελέτης:  19/2022

CPV:85312100-0(υπηρεσίες ημερησίας 
φροντίδας)
CPV:85210000-3(σταθμοί φροντίδας 
κατοικίδιων ζώων)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΡΘΡΟ 1ο  :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/21«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- 
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος μας υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, 
το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: α)την περισυλλογή, β) την παροχή 
κτηνιατρικής περίθαλψης, γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο Ε76ΜΖΣ δ) τη στείρωση, 
ε) την εύρεση αναδόχου και τέλος στ) την υιοθεσία τους. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και 
από συνδέσμους δήμων και διαδημοτικές συνεργασίες. 
     Ο αριθμός το αδέσποτων σκυλιών σε όλη την επικράτεια του Δήμου υπολογίζεται, με τις ανάλογες 
αυξομειώσεις που συντελούνται, αυτή τη στιγμή σε 1400 σκυλιά. Ο Δήμος Εορδαίας διαθέτει Δημοτικό 
Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεμαΐδας –Αναρράχης της Επαρχιακής  οδού της Δυτικής 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 στην 
εκπαίδευση των αδέσποτων σκύλων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κτηνιάτρους και του  
προσωπικού του Δήμου.
       Οι περιγραφόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες φιλοξενίας, μέριμνας και λοιπής διαχείρισης 
αυτών  των αδέσποτων σκύλων, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Δήμο Εορδαίας με ιδίους 

πόρους, καθώς ο Δήμος Εορδαίας  στερείται του απαιτούμενου  αριθμού προσωπικού, εμπείρου και 
κατάλληλου εκπαιδευμένου, 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 Δήμου 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. 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), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 





τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.Με την υπογραφή της σύμβασης,  θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες 
της έναρξης της  και η ακριβής διάρκεια αυτής.
      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 Δήμου Εορδαίας, με 
δικά τους μεταφορικά μέσα. 
      Η επανένταξη των ζώων στο περιβάλλον θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου  και του ορισμένου 
κτηνίατρου, που με την σειρά του ενεργεί βάση της αποφάσεως της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου 
Εορδαίας, στις κατάλληλες περιοχές, εκτός από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας και αρχαιολογικούς χώρους.

   

  ΆΡΘΡΟ 2ο  :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ

     Οι εργασίες που  αφορούν στον καθαρισμό και στην εποπτεία των χώρων φιλοξενίας αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στο Δημοτικό Καταφύγιο, καθώς και την παροχή τροφής και ύδατος, θα εκτελούνται  
σε καθημερινή βάση χωρίς χρονικό περιορισμό και σε Κυριακές και αργίες, κατόπιν προφορικής 
εντολής της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής ή του αρμοδίου εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου. 
    Ο Δήμος Εορδαίας διαθέτει Δημοτικό Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεμαΐδας –Αναρράχης της 
Επαρχιακής  οδού της Δυτικής Εορδαίας και έχει στην εποπτεία του, στα διοικητικά όρια, περί τα  1400 
αδέσποτα ζώα. Ο αριθμός αυξομειώνεται και αλλάζει ανάλογα με τις καθημερινές καταγραφές 
αδέσποτων σκύλων και στην ουσία είναι ενδεικτικός του μεγέθους που θα κληθεί 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 Δήμου, στην καταγραφή 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 Δήμο.

3) Καθημερινή προετοιμασία της τροφής, της σίτισης 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 Δήμο.

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 Δήμο Εορδαίας.

6) Μεταφορά από και προς τον ορισμένο επιστημονικό υπεύθυνο- κτηνίατρο όταν απαιτείται, των 
ζώων που φιλοξενούνται για την παροχή ,αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και  την 
διενέργεια διαφόρων επεμβάσεων εντός του καταφυγίου.

7) Καθημερινή παρακολούθηση για παροχή τροφής και ύδατος στην επικράτεια του Δήμου 
Εορδαίας και  σε γνωστά, ήδη καταγεγραμμένα αδέσποτα ζώα, εφόσον τηρούνται οι κατά το 
μέγιστο δυνατόν απαιτήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους και τα οχήματα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και υπό την εποπτεία του Δήμου, με ίδια μεταφορικά μέσα. Η απαραίτητη 
τροφή καθώς και το νερό θα παρέχεται από το Δήμο. Επίσης θα τοποθετούν τις σακουλές 
χειρός στα 8 σημεία αφόδευσης στην επικράτεια του δήμου και θα φροντίζουν την συντήρηση 
και τον καλλωπισμό αυτών των σημείων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου 
και του αντιδημάρχου.





ΆΡΘΡΟ 3°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
     Ο Δήμος 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, εκτός από 
τα γάντια μιας χρήσης για την περισυλλογή περιτομών αφόδευσης των οικόσιτων σκύλων στα 8 
ειδικά σημεία του Δήμου Εορδαίας.

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

  ΆΡΘΡΟ 4ο :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, με καθημερινή εργασία, επτά (7) ημέρες την 
εβδομάδα. Με την υπογραφή της σύμβασης,θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της έναρξης της και η 
ακριβής διάρκεια της. 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 κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τον 

Ν.4782/2021. 

Πτολεμαΐδα  6-5 -2022
συντάχθηκε

Τσακίρης Νικόλαος
ΜSc Γεωλόγος.

Πτολεμαΐδα   6-5 -2022
Ελέγχθηκε

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη του 
τμήματος Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας

Δεληγεώργη Ευτέρπη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Πτολεμαΐδα   6-5 -2022
Θεωρήθηκε

Η Διευθύντρια της Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και

Ποιότητας Ζωής

Φωτεινή Αγγελίδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Ημερήσια φροντίδα 

αδέσποτων σκύλων ,του Δημοτικού 

Καταφυγίου και των ελευθέρων 

αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου 

Εορδαίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23994€
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                                                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασιών Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
μονάδας 

Ποσότητα 
σε μήνες

Προβλεπόμε
νη Δαπάνη 

Καθημερινές Υπηρεσίες Φροντίδας 
Αδέσποτων Ζώων στο Δημοτικό Καταφύγιο: 
Σίτιση, παροχή πόσιμου νερού , στάβλισμα 

ζώων & καθαρισμό καταφυγίου -βοήθεια 
στον ορισμένο επιστημονικό υπεύθυνο 

κτηνίατρο, στην μεταφορά και διαχείριση των 
σκύλων, εντός καταφυγίου - παροχή τροφής 

και ύδατος και γάντια ακαθαρσιών μιας 
χρήσης(στα 8 ειδικά σημεία), με ίδια 

μεταφορικά μέσα, σε αδέσποτα σκυλιά που 
βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου 

Εορδαίας ,σε καθημερινή βάση.

Κατ΄αποκοπή 

σε μηνιαία  

βάση

6450€ 3 19350€

ΣΥΝΟΛΟ 19350,00€

Φ.Π.Α 24% 4644,00€

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
23994,00€
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