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Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές
Θεσμικό Πλαίσιο
1. Ο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ. 15/02.02.2012 τ.Α’), Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό
2. Το άρθ. 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τ.Α’ ) και το άρθ. 44 του Ν. 4384/16
(ΦΕΚ 78/26.04.2016 τ.Α’ ) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν. 4039/12.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Τεχνική Έκθεση
Στις οικιστικές - αστικές περιοχές του Δήμου Πύργου (εντός των οικισμών και εντός
του Σχεδίου Πόλης Πύργου, παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, κυρίως σκύλων.
Ο Δήμος Πύργου δεν διαθέτει αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής φιλοξενίας για
ζώα που χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και φροντίδας, όπως ζώα συντροφιάς ηλικίας
μικρότερης των πέντε μηνών, ζώα με επιθετική συμπεριφορά, τραυματισμένα ζώα,
άρρωστα κλπ., και οι υπηρεσίες του δε στελεχώνονται από κτηνίατρο. Επιπλέον, δεν
διαθέτει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην
περισυλλογή ζώων συντροφιάς, ούτε διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά
των ζώων.
Η εργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και θα
πρέπει να ανατεθεί σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική, που θα πληροί τις προϋποθέσεις
της νομοθεσίας που ισχύουν.
Επομένως, για να εφαρμοστεί η παροχή υπηρεσίας της περισυλλογής και
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, οι κτηνιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, η στείρωση, ο
εμβολιασμός, η ηλεκτρονική σήμανση κλπ, σύμφωνα με ότι ορίζεται στην νομοθεσία,
κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της υπηρεσίας σε ανάδοχο οικονομικό φορέα, ο οποίος θα
πρέπει να πληροί στο σύνολο τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας όπως ισχύουν, πάντα σε
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συνεργασία με το Δήμο και την αρμόδια υπηρεσία του. Επιπλέον η έδρα του ανάδοχου θα
πρέπει να βρίσκεται εντός εύλογης απόσταση από την έδρα του Δήμου Πύργου (εντός
ορίων Δήμου Πύργου ή εντός όμορων σε αυτόν Δήμους), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
άμεση ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σε έκτακτα περιστατικά
(αντιμετώπιση τραυματισμένων, δηλητηριασμένων ζώων κ.λ.π.) και να διασφαλισθεί η
μείωση του απαιτούμενου χρόνου μεταφοράς των ζώων, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας κακοποίησης αυτών.
Η μελέτη συντάσσεται για να συμπεριλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας. Οι εργασίες που προϋπολογίσθηκαν με την παρούσα
μελέτη, περιλαμβάνουν εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την διαχείριση νέων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων ετών, καθώς και
εργασίες, που αφορούν στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που είναι ήδη
καταγεγραμμένα στα αρχεία του Δήμου Πύργου. Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης της
υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, και κριτήριο κατακύρωσης της
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο του
προϋπολογισμού για όλες τις εργασίες, δεδομένου ότι κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή
περίθαλψης και προστασίας αδέσποτων ζώων, η υπηρεσία αντιμετώπισε παθολογικά
περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός αλλά και το είδος, αποδείχτηκε μη
προβλέψιμος.
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι ποσότητες της παρούσας μελέτης
είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του συνολικού
προϋπολογισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 73.928,80 € (ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.10.6162.04. Η
διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται για δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση δύναται να
παραταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κατά την σύνταξη της παρούσας μελέτης, υφίσταται ανάδοχος σε προγενέστερη
σύμβαση (υπ’ αριθ. 26206/24-09-2018 σύμβαση) για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, όπου ο συμβατικός της χρόνος προθεσμίας λήγει στις 23-09-2019. Παρόλα
ταύτα υπολογίζεται και εκτιμάται πως το υπόλοιπο της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων
(περισυλλογή – στειρώσεις, σημάνσεις κ.λ.π) που απομένει από την σύμβαση αυτή, θα
φτάσει μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους 2019.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη σύμβαση καθώς
επίσης και την εκτίμηση πως θα έχει ολοκληρωθεί έως 30/07/2019, χρόνος έναρξης ισχύος
εκτέλεσης της παρούσας νέας σύμβασης ορίζεται από την 01/08/2019 ή την ημερομηνία
ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 31-12-2019 (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).
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
CPV:85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες )
Οι εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, περιλαμβάνουν την
περισυλλογή, τη σήμανση, καταγραφή, τον κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο, τον
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εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση κ.λ.π., τα οποία θα παρέχονται από
κτηνίατρο, που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, σε κτηνιατρείο που θα διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή και άδεια.
Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, θα εμβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται,
θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά με την τοποθέτηση μικροπλακέτας (microchip), ως
αδέσποτα ζώα του Δήμου και θα καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αν διαπιστωθεί κατά την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν
από κάποιο ιάσιμο νόσημα, θα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθούν
υγιή, θα επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα αδέσποτα ζώα που
περισυλλέγονται και υποβάλλονται σε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, θα παραμένουν
σε χώρο του αναδόχου, για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους. Στον
ίδιο χώρο, επίσης, θα παραμένουν αδέσποτα ζώα, για παρακολούθηση λόγω
επιθετικότητας ή εισαγγελικής παραγγελίας.
Εάν διαπιστωθεί από την προαναφερθείσα, κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο
ζώο που περισυλλέχθηκε είναι επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη
ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η
διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του, υποβάλλεται
σε ευθανασία μετά από εισήγηση του κτηνιάτρου και απόφασης της πενταμελούς αρμόδιας
Επιτροπής.
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες (αναλυτικά παρουσιάζονται στο τιμολόγιο
εργασιών της παρούσας μελέτης) περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Περισυλλογή, ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp, στείρωση, σήμανση με
microchip, αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός, καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση, επανένταξη.
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνει από κατάλληλα
εκπαιδευμένα και έμπειρα άτομα, τα οποία θα διαθέσει ο ανάδοχος κτηνίατρος. Η
μεταφορά των ζώων θα γίνει με μέσο που διαθέτει ο ανάδοχος, τηρουμένης της
νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος και οι τοπικοί παράγοντες, θα
διευκολύνουν κατά το εφικτό, το έργο του ανάδοχου κτηνιάτρου.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται τμηματικά στο
ιδιωτικό κτηνιατρείο του ανάδοχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή για κτηνιατρικές πράξεις.
Στα ζώα που θα περισυλλέγονται κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ανίχνευση
αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, θα στειρώνονται, θα υποβάλλονται σε
αποπαρασίτωση, θα εμβολιάζονται, θα σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως
αδέσποτα και θα καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Ειδικότερα:
Στείρωση: Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που
ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργικής μεθόδου που
επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα
νεαρής ηλικίας
Αποπαρασίτωση: Όπως η κτηνιατρική επιστήμη καθορίζει και με χρήση των εγκεκριμένων
φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Εμβολιασμός: Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στους
εμβολιασμούς που θα πραγματοποιηθούν.
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Ηλεκτρονική σήμανση: Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς
πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του
ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι
παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το
πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή
ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785.
Καταγραφή στη διαδικτυακή βάση: Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα
στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (όπως
φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία
αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή
ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς και τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί
προσωπικών δεδομένων». Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των
στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική
σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να πιστοποιηθεί ως χρήστης της Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους κατά τα προβλεπόμενα του άρθ. 4 παρ.1 του Ν.4039/12, και σε εφαρμογή της
1697/74031/02.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1544/22.07.2015) απόφασης, η οποία καθορίζει τη
διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους.
Στην ηλεκτρονική βάση καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο των αδέσποτων ζώων
που θα στειρωθούν και περισυλλεχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Συμβατική σήμανση: Κάθε ζώο συντροφιάς που περισυλλέγεται και περιθάλπεται από τον
ανάδοχο κτηνίατρο, θα πρέπει πριν από την επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον να
σημαίνεται συμβατικά με κατάλληλο κολάρο που θα αναγράφεται ανεξίτηλα ο κωδικός του
ζώου και το όνομα του Δήμου Πύργου.
Επανένταξη: Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί, και σύμφωνα με γνωμάτευση του
κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου
κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου
αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι
έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.
Δεν επιτρέπεται επαναφορά αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε περιοχές με
νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια,
αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αρχαιολογικούς χώρους.
2. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα ή αυτά που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται με
ευθύνη του κτηνιάτρου, οδηγούνται στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο,
όπου τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα για την αποκατάσταση της υγείας τους.
Ζώα συντροφιάς που περιθάλπονται και δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με
γνωμάτευση του κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη
του αναδόχου κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του
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Δήμου Πύργου, τηρώντας τους παραπάνω περιορισμούς επαναφοράς στο φυσικό τους
περιβάλλον.
Πριν την επανένταξή τους, υποχρεωτικά σημαίνονται ηλεκτρονικά, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί προγενέστερη ηλεκτρονική σήμανση και πιστοποιούνται στην τηρούμενη
ηλεκτρονική βάση δεδομένων με ιδιοκτήτη το Δήμο Πύργου. Ζώα που περιθάλπονται και
διαθέτουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση, καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται
στην καρτέλα του ζώου.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η
διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο κτηνίατρο και
γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας. Για το σκοπό
αυτό ο κτηνίατρος μεταβαίνει με δικό του μέσο στους χώρους όπου εντοπίζονται τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς, περισυλλέγει τα ζώα και διενεργεί τους εμβολιασμούς. Για τα
ζώα που εμβολιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση,
καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται στην καρτέλα του ζώου. Μετά τον
εμβολιασμό τα ζώα ελευθερώνονται στο φυσικό του περιβάλλον.
4. Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που
απειλούν τη δημόσια υγεία.
Περιλαμβάνει τη σύλληψη και την κλινική επιτήρηση των λυσσύποπτων ζώων κατά
το διάστημα απομόνωσης κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1α του άρθρου 8 της
ΚΥΑ 331/10301/25.01.2013 (Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην
Ελλάδα , ΑΔΑ : ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ). Περιλαμβάνει την επιμέλεια και την καθοδήγηση για την
υγειονομική αποκατάσταση του χώρου απομόνωσης.
Η υπηρεσία έχει εφαρμογή και σε κάθε άλλη ασθένεια που δύναται να απειλήσει τη
δημόσια υγεία, και για την οποία προβλέπεται απομόνωση του ύποπτου ζώου.
5. Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ζώα τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη
ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και
η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και
τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
Για τη επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει η επιτροπή της παρ.12 του αρθ. 9 του
4039/12.
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου
ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο
ζώο συντροφιάς την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που
συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:
α) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον
αναπληρωτή του,
β) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται
στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το
φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή
όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.
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Σε περίπτωση επιθετικού ζώου, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή
σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
(παρ.12 του αρθ. 9 του 4039/12, όπως αντικαταστάθηκε από την περιπ. ε παρ. 6 αρθ. 46
του Ν. 4235/14)
Ο ανάδοχος για οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες – υπηρεσίες που παρέχει
προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασής του, είναι
υποχρεωμένος για την αποστολή στοιχείων για την ενημέρωση των φακέλων του αρχείου
των αδέσποτων ζώων, που διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Πύργος 4 / 7 / 2019
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε
Πύργος 4 / 7 / 2019
Η αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καλάκου Στεφανία
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Σοφία Γούργουρα
Μηχανολόγος Μηχανικός
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