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ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Πληροφορίες: Αικ. Πασχαλίδου                  

  Tηλ. : 2310 729275  

FAX  : 2310 729272  

  E- mail : a.paschalidou@ampelokipi-menemeni.gr  

 «Ανάθεση υπηρεσιών περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και  

προμήθειας τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων, αναγνωστών 

σήμανσης και παγίδων για γάτες»  

Ενδεικτικός  προϋπολογισμός:  

240.801,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Κωδικός προϋπολογισμού : 00.6495.01  

Διάρκεια σύμβασης: Δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής 

σύμβασης 

Κωδ. CPV: 85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες  

Κωδ. CPV: 85210000-3 Σταθμοί φροντίδας                                            

κατοικίδιων ζώων  

Κωδ. CPV: 80512000-6 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων  

Κωδ. CPV: 15713000-9 Tροφές ζώων 

Κωδ. CPV: 30216100-7 - Οπτικοί αναγνώστες 

Κωδ. CPV: 37413230-7 - Παγίδες 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

  

Υπηρεσίες προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων  

Με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης 

αδέσποτων ζώων καθώς και η ανάθεση προμήθειας τροφών για τη σίτισή τους και αναγνωστών σήμανσης και 

παγίδων για γάτες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  

Αναλυτικότερα:  

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 75,  περίπτ. 

Ιγ10 του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 περ. 28 της παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 4830/2021 λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το θέμα των αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.  

 Το άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 καθιστά τους Δήμους αρμόδιους για την κτηνιατρική εξέταση των 

αδέσποτων ζώων, τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την αποπαρασίτωση, τη σήμανση και καταγραφή τους στη 

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση (μέχρι να λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς), την περίθαλψή τους 

σε περιπτώσεις ιάσιμου νοσήματος καθώς και την επαναφορά τους στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου μετά την αποθεραπεία τους. Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα, ο πληθυσμός των ζώων θα είναι αφενός 

υγιής αφού δε θα μεταφέρονται ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού λόγω των στειρώσεων δε θα υπάρχει 

ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με 

κτηνίατρο  (Τμήμα 1).  

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, τα αδέσποτα ζώα που χρήζουν περίθαλψης φιλοξενούνται για εύλογο 

χρονικό διάστημα σε καταφύγια ή ελλείψει αυτών σε ιδιωτικούς χώρους. Επιπλέον, η αιχμαλωσία των αδέσποτων 

ζώων, ειδικά όταν σχηματίζουν αγέλες,  είναι πολύ δύσκολη εργασία και απαιτείται εξειδικευμένη εταιρεία για να την 

αναλάβει, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ο Δήμος συνεργείο περισυλλογής κατάλληλα εκπαιδευμένο.  
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Τέλος, λόγω της επανεμφάνισης στη χώρα μας κρουσμάτων λύσσας και της ένταξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όταν κοινοποιείται σε Δημόσια Αρχή περιστατικό 

δαγκώματος από αδέσποτο σκύλο, ο Δήμος οφείλει με ενέργειες του να μεριμνά για την περισυλλογή του ζώου από 

εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, την κλινική εξέταση, την απομόνωσή του και την 

παρακολούθησή του για δύο εβδομάδες για τυχόν συμπτώματα λύσσας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’/5-2-2013). 

Επομένως, οι προαναφερθείσες εργασίες (της περισυλλογής, απομόνωσης ζώου καθώς και φιλοξενίας) θα 

πρέπει να ανατεθούν σε εταιρία “κυνοτροφείο’’ που δραστηριοποιείται στην περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων 

ζώων. (Τμήμα 2)  

Για την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων με τα ζώα και την επιτυχή επανένταξη προβληματικών και 

επιθετικών σκύλων στο φυσικό τους περιβάλλον, ο Δήμος δύναται σε περιπτώσεις όπου θα κρίνει η πενταμελής 

επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων να προβεί σε ενέργειες για την εκπαίδευση των επιθετικών σκύλων. Για την 

εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος θα προβεί σε ανάθεση εργασιών σε ειδικευμένο εκπαιδευτή σκύλων  (Τμήμα 

3).  

Ο Δήμος μεριμνά για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση τους και η αρμονική 

συνύπαρξή τους με τους ανθρώπους.  (Τμήμα 4) 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα προμηθευτεί  και αναγνώστες σήμανσης με σκοπό να γίνεται χρήση 

τους από τις υπηρεσίες του Δήμου για τη διαπίστωση της ύπαρξης microchip στα ζώα συντροφιάς στα πλαίσια 

εφαρμογής του Ν. 4830/2021. Επίσης θα γίνει προμήθεια παγίδων γατών με στόχο την περισυλλογή για λόγους 

στείρωσης ή κτηνιατρικής περίθαλψης. Η προμήθεια αναμένεται να συμβάλλει στην εντατικοποίηση στειρώσεων των 

αδέσποτων γατών  με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής των ζώων. (Τμήμα 5) 
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      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (ΤΜΗΜΑ 1)  

  

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες στείρωσης, εμβολιασμού, αποθεραπείας, σήμανσης και καταγραφής των 

αδέσποτων του Δήμου μας.  

Τα ζώα θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται στον κτηνίατρο είτε από μέλη των φιλοζωικών σωματείων του 

Δήμου μας, είτε από εκπαιδευμένο συνεργείο περισυλλογής αφού πρώτα ελεγχθεί με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης 

ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς.  

Ο κτηνίατρος ακολούθως θα διενεργεί κατά περίπτωση: κλινική εξέταση, αιματολογικό ή/και βιοχημικό έλεγχο, 

ορολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα (λεϊσμάνια και μόνο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας για ερλίχια και για 

διροφιλάρια). Εφόσον τα ζώα είναι υγιή θα υπόκεινται σε στείρωση,  εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και σήμανση πριν 

τη μεταφορά τους στο φυσικό τους περιβάλλον.   

Ο κτηνίατρος θα παραλαμβάνει έγγραφη εντολή από το Δήμο πριν από την παροχή των κτηνιατρικών 

υπηρεσιών και την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων.  

  

 

 Πιο συγκεκριμένα:  

  

 Κλινική εξέταση  

Λεπτομερής κλινική εξέταση του αδέσποτου ζώου που μεταφέρεται στον κτηνίατρο και ανάλυση της 

κατάστασης της υγείας του.   

    

 Ορολογικές Εξετάσεις  

Στα αδέσποτα σκυλιά που μεταφέρονται πρώτη φορά στον κτηνίατρο, διενεργείται υποχρεωτικά ορολογικός 

έλεγχος για λεϊσμάνια (Leish Snap Test). Σε περίπτωση σκύλου ύποπτου για άλλα λοιμώδη νοσήματα, οι ορολογικές 

εξετάσεις  γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.   

Όταν  το τεστ ταχείας διάγνωσης εμφανίσει ένδειξη θετική για την ύπαρξη αντισωμάτων κατά της Leishmania 

και εφόσον συνυπάρχουν εργαστηριακά ευρήματα και ανάλογη κλινική εικόνα του ζώου, δύναται να πραγματοποιηθεί 

ειδικός έλεγχος για ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων στο ζώο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας.  

  

 Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος  

Ο Ανάδοχος κατά περίπτωση ενδέχεται να διενεργεί αιματολογικό ή/και βιοχημικό έλεγχο για να μπορεί να 

διαγνώσει τη φύση του προβλήματος και να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την 

κλινική εξέταση του ζώου.  

  

 Διαγνωστικός υπέρηχος  

Ο διαγνωστικός υπέρηχος πραγματοποιείται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για να τεθεί 

σωστή διάγνωση. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου.  
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 Εμβολιασμός   

Τα ζώα που μεταφέρονται στον κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και εφόσον δεν είναι ύποπτα για 

λοιμώδη νοσήματα και βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία, εμβολιάζονται  με το εμβόλιο της λύσσας.   

Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, δύναται να γίνει εμβολιασμός με πολυδύναμο εμβόλιο (συνδυασμένος  

εμβολιασμός  σκύλων  κατά  της  νόσου  του  CARRE,  της  αδενοΐωσης,  της παρβοΐωσης,  των  λεπτοσπειρώσεων 

ή/ και της λύσσας) και πολυδύναμο εμβόλιο RCP+ Rabies για τις γάτες. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική 

εξέταση του ζώου. 

Η προμήθεια του εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού.  

  

 Σήμανση,  καταγραφή και φωτογράφιση αδέσποτων ζώων  

Ο τρόπος σήμανσης των ζώων είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip) που βασίζεται σε 

προδιαγραφές ISO 11784, 11785, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κάθε microchip φέρει ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο ζώο που σημαίνεται, αποτελείται από έως και 16 

στοιχεία και αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.  

Ο κτηνίατρος θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου υγείας των ζώων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 

ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός 

ηλεκτρονικής σήμανσης και η ημερομηνία διενέργειας αυτής,  ο εμβολιασμός του και κάθε κτηνιατρική πράξη ή τυχόν 

θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου το 

αντίστοιχο αυτοκόλλητο. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί επίσης η τήρηση των παραπάνω στοιχείων σε ατομική 

καρτέλα που θα περιλαμβάνει και φωτογραφία του ζώου.   

Το σύνολο των βιβλιαρίων και των ατομικών καρτελών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να 

παραδοθεί από τον κτηνίατρο στο Δήμο με τη λήξη της  σύμβασης. Επίσης, ο ανάδοχος θα προβαίνει σε καταγραφή 

των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.  

Ο Ανάδοχος σε περιπτώσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχει εμβολιάσει ή/και στειρώσει ο Δήμος, οφείλει 

να προχωρήσει σε έκδοση βιβλιαρίου στον νέο ιδιοκτήτη και να προβεί στην καταγραφή της αλλαγής ιδιοκτησίας στη 

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση (μέχρι να λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς) 

  Τοποθέτηση κολάρου    

Στα ζώα που μεταφέρονται στον κτηνίατρο για εξέταση, εμβολιασμό κλπ, τοποθετείται κολάρο με ενδεικτική 

ταυτότητα που φέρει το όνομα του Δήμου, χρώματος μπλε για τα αρσενικά ζώα και κόκκινο για τα θηλυκά.  

Η προμήθεια του κολάρου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος της τοποθέτησης και βαρύνει τον ανάδοχο.  

  

 Στείρωση σκύλων  

  Τα σκυλιά θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση  και ορολογική εξέταση για λεϊσμάνια 

(Leish Snap Test ) για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους. Ακολούθως, και εφόσον είναι υγιή, 

υποβάλλονται σε στείρωση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ζώο είναι ύποπτο για μετάδοση νοσημάτων, που πιθανώς δεν 

θα επιτρέπει την άμεση χειρουργική επέμβασή του, ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει η 

ενδεικνυόμενη θεραπεία πριν υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση της στείρωσης.  
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Η στείρωση περιλαμβάνει προεγχειρητικό έλεγχο (κλινική εξέταση-γενική εξέταση αίματος), προνάρκωση, γενική 

αναισθησία (αντιβίωση-αλλαγές επιδέσμων–καθαρισμό), χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής/ορχεκτο-

μής και μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων (υποδόριες ραφές, ράμματα που απορροφούνται, αντιβίωση 

κλπ). Μετά την ανάνηψή τους, τα ζώα παραμένουν για 10-24ώρες για παρακολούθηση τυχόν επιπλοκών.  Κατόπιν, 

θα μεταφέρονται στο ενδιαίτημα όπου θα αναρρώνουν ακόμα 4-5 ημέρες.  

Τα ζώα θα ελέγχονται κλινικά πριν αφεθούν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον και θα εμβολιάζονται. 

Το συνολικό κόστος της διαδικασίας «στείρωση σκύλων» περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. 

     

 Στείρωση γατών  

Οι γάτες θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και στον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο για τη διαπίστωση της 

κατάστασης της υγείας τους. Ακολούθως, και εφόσον είναι υγιείς, υποβάλλονται σε προνάρκωση, γενική αναισθησία 

(αντιβίωση - αλλαγές επιδέσμων – καθαρισμό), χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής ή ορχεκτομής 

(μόνο σε περιπτώσεις υιοθεσίας) ενώ θα λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων (υποδόριες  

ραφές, ράμματα που απορροφούνται κλπ). Μετά την ανάνηψή τους, τα ζώα παραμένουν για κάποιες ώρες (έως 

24ώρες) για παρακολούθηση τυχόν επιπλοκών.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης εμβολιασμό και ηλεκτρονική σήμανση. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας τα ζώα 

θα σημαδεύονται με μικρή τομή στο αυτί ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανασύλληψή τους για στείρωση.  

Το συνολικό κόστος της διαδικασίας «στείρωση γατών» περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. 

     

 

 Περιποίηση τραύματος/Ενδοφλέβια θεραπεία/Διάφορα έκτακτα περιστατικά  

Ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή έχουν υποστεί τραυματισμό μεταφέρονται στον κτηνίατρο για κλινική εξέταση, 

απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. κυτταρολογική εξέταση) και υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική 

αγωγή, το κόστος της οποίας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Δύναται ο 

κτηνίατρος να προβεί σε φαρμακευτική ηρέμηση για διευκόλυνση συγκράτησης, όπου θεωρηθεί απαραίτητο. Εφόσον 

κριθεί απαραίτητο τα ζώα παραμένουν για νοσηλεία στον χώρο του συμβεβλημένου με τον Δήμο ιατρείου.  

Για εκτέλεση ιατρικών πράξεων-επεμβάσεων που το κόστος τους υπερβαίνει το ποσό για την θεραπεία που 

αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, απαιτείται έγκριση από το Δήμο.    

Περιλαμβάνεται και η κλινική εξέταση. 

  

 Ακτινογραφίες  

Η πραγματοποίηση ακτινολογικού ελέγχου γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το Δήμο και αποσκοπεί στον 

καθορισμό αντιμετώπισης καταγμάτων και παθολογικών καταστάσεων. Περιλαμβάνεται και η κλινική εξέταση.   

    

 Ευθανασία  

Διενεργείται μόνο «Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς 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 
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σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους» σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Ν. 4830/2021.  

  

 Αποπαρασίτωση ζώων  

Η αποπαρασίτωση των ζώων αφορά σε αντιμετώπιση και πρόληψη για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα και 

πραγματοποιείται με χορήγηση χαπιών per os στην πρώτη περίπτωση και την εφαρμογή διαλύματος  για επίχυση στη 

δεύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του ζώου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση.   

   

Επισημαίνεται ότι:  

 

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος σε περίπτωση που δεν έχει την έδρα του εντός του Δήμου, αυτή θα πρέπει να 

βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από τα όρια του Δήμου ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και γρήγορη 

μεταφορά των ζώων από φιλόζωους και φιλοζωικά σωματεία. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για την άμεση 

αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (πχ τραυματισμένα ζώα, κουτάβια, μεταφορά γατών κλπ) από 

τους κατοίκους του δήμου καθώς και από τα φιλοζωικά σωματεία που συνεργάζονται με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου στην υλοποίηση του προγράμματος για την προστασία των αδέσποτων ζώων. 

 

2. Εξαιτίας  της φύσης των υπηρεσιών, ο αναφερόμενος αριθμός των επεμβάσεων και υπηρεσιών δεν μπορεί 

να προκαθορισθεί ακριβώς σε κάθε περίπτωση και για το λόγο αυτό προϋπολογίζεται ενδεικτικά. Οι 

επεμβάσεις και οι υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν από τον/τους αναδόχους, θα εκτελεστούν βάσει των 

αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε επιμέρους περίπτωση και όχι απαραιτήτως βάσει των 

προϋπολογισθέντων, εξαντλώντας το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει τη μετατροπή των προϋπολογισθέντων επεμβάσεων-υπηρεσιών μίας κατηγορίας  σε 

επεμβάσεις-υπηρεσίες για άλλη κατηγορία. 

  

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους 

υπεύθυνους της Υπηρεσίας του Δήμου και τον ανάδοχο περισυλλογής) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.  

  

4. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο να δεχτεί περιστατικά, θα 

ενημερώνει εγκαίρως τον επιβλέποντα. 
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Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα (ΤΜΗΜΑ 2) 

  

Η εργασία της περισυλλογής αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ από τα διοικητικά όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης θα γίνεται μόνο μετά από κλήση του συντονιστή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του 

Δήμου.  

Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται αρχικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο, προκειμένου να γίνει η κλινική τους 

εξέταση από το συμβεβλημένο με το δήμο κτηνίατρο και στη συνέχεια, στις περιπτώσεις που απαιτείται και για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση, θα οδηγούνται στο χώρο φιλοξενίας του ιδιωτικού 

ενδιαιτήματος /καταφυγίου ζώων.  

Η χρέωση για την περισυλλογή και μεταφορά κάθε ζώου γίνεται εφάπαξ και αφορά την περισυλλογή και 

επανατοποθέτηση του ζώου εντός των ορίων του Δήμου καθώς και το συνολικό αριθμό μεταφορών που θα κριθεί 

απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο ζώο (ενδεικτικά: περισυλλογή, μεταφορές για εξέταση και 

επανεξέταση ζώου από κτηνίατρο, επανατοποθέτηση κλπ). 

 Στις περιπτώσεις επίθεσης σε άνθρωπο ζώου, ύποπτου για λύσσα, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του ζώου 

στην απομόνωση είναι 15 ημέρες σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’ /5.2.2013.   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 υποχρέωση του Δήμου είναι η προσωρινή παραμονή σε 

καταφύγια ζώων αδέσποτων ηλικίας  μικρότερης των πέντε (5) μηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί.  

Τα αδέσποτα ζώα (αρσενικά και θηλυκά, στειρωμένα ή μη) κατά το διάστημα παραμονής τους στο 

ενδιαίτημα/ καταφύγιο θα διαμένουν σε ατομικό κλωβό. Στα έξοδα διαμονής τους θα συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια 

διατροφή τους.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου η τρίτων, 

καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο ή το προσωπικό του  ή τα ζώα που μεταφέρει 

ή φιλοξενεί και τα μεταφορικά του μέσα η μηχανήματα σε άλλα άτομα, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα ή και 

εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Δήμων, Ο.Κ.Ω. κ.λπ.  

Ο ανάδοχος θα τηρεί καρτέλα με στοιχεία για κάθε ζώο και ημερολόγιο εργασιών. Το σύνολο των καρτελών 

θα πρέπει να παραδοθεί στο δήμο με τη λήξη της σύμβασης.  

  

Επισημαίνεται ότι:  

1. Εξαιτίας  της φύσης των υπηρεσιών, ο αναφερόμενος αριθμός των υπηρεσιών δεν μπορεί να προκαθορισθεί 

ακριβώς σε κάθε περίπτωση και για το λόγο αυτό προϋπολογίζεται ενδεικτικά. Οι υπηρεσίες που θα 

πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, θα εκτελεστούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε 

επιμέρους περίπτωση και όχι απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων, εξαντλώντας το συνολικό 

προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή των προϋπολογισθέντων 

επεμβάσεων-υπηρεσιών μίας κατηγορίας  σε επεμβάσεις-υπηρεσίες για άλλη κατηγορία. 

  

2. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους 

υπεύθυνους της Υπηρεσίας του Δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 

καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.  
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3. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο να δεχτεί περιστατικά, θα 

ενημερώνει εγκαίρως τον επιβλέποντα. 

 

 

 

Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων (ΤΜΗΜΑ 3)  

 Σε περίπτωση που η πενταμελής επιτροπή του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων κρίνει ότι 

κάποιο ζώο έχει προβληματική/επιθετική συμπεριφορά η οποία μπορεί να βελτιωθεί μετά από συγκεκριμένο είδος 

εκπαίδευσης, θα εφαρμόζονται μέθοδοι σύμφωνες με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μετά από τις απαραίτητες 

διαδικασίες. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα  εκπαίδευσης πρακτικές 

σωματικής ή ψυχολογικής βίας.  

Η  εκπαίδευση θα υπολογίζεται ανά ώρα. Ως ώρα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των εξήντα λεπτών, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μεσοδιαστήματα ανάπαυσης. Όποτε κρίνεται τεχνικά εφικτό θα δημιουργούνται 

προγράμματα ωριαίας εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες ζώων με κύριο σκοπό την  επανένταξη τους. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών 

σκύλου και οφείλει να καταθέτει στην υπηρεσία το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης και τη σχετική καρτέλα 

εκπαίδευσης – προόδου του ζώου. 

Ο εκπαιδευτής συμμετέχει στην πενταμελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων που συγκροτείται από το 

Δήμο. 

 

 

Σίτιση αδέσποτων ζώων (ΤΜΗΜΑ 4) 

 

Για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος θα προμηθευτεί από τον Ανάδοχο ξηρά τροφή συντήρησης για 

σκύλους και για γάτες. 

Οι τροφές θα πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι περιγραφές 

 Ξηρή τροφή συντήρησης για σκύλους special  23/9 (ποσοστά % πρωτεΐνες/λιπαρά)       

 Ξηρή τροφή συντήρησης για γάτες 30/10 (ποσοστά % πρωτεΐνες/λιπαρά)  

Η προμήθεια των τροφών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατόπιν 

επικοινωνίας με τον Ανάδοχο σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του αναδόχου 

   

Προμήθεια σκάνερ και γατοπαγίδων (ΤΜΗΜΑ  5) 

 

Οι αναγνώστες σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021,  να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να 

έχουν δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή τουλάχιστον μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία και να έχουν 

οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι παγίδες γατών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό πλέγμα, να διαθέτουν χερούλι 

μεταφοράς, να είναι αυτόματες με δύο πόρτες και  διαστάσεις 102 x 32 x 35 cm και να παγιδεύουν τα ζώα χωρίς να 

τα τραυματίζουν.  

Η προμήθεια των τροφών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατόπιν 

επικοινωνίας με τον Ανάδοχο σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του αναδόχου. 

 

 

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ξεχωριστά για κάθε τμήμα (1,2,3,4,5).  

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2022, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6495.01 ποσού 

40.000,€. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο χρόνια από την υπογραφή της. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του  Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  

Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού, 

Πολιτισμού 

 

 

 

  

         Άννα Παπαγιάννη  Αικατερίνη Πασχαλίδου  

  

 

 

Μαγδαληνή Ρουσσέτη  
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Ανάθεση υπηρεσιών περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και  

προμήθειας τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων, αναγνωστών 

σήμανσης και παγίδων για γάτες»  

Ενδεικτικός  προϋπολογισμός:  

240.801,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

Κωδικός προϋπολογισμού : 00.6495.01  

Διάρκεια σύμβασης: Δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής 

σύμβασης 

Κωδ. CPV: 85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες  

Κωδ. CPV: 85210000-3 Σταθμοί φροντίδας                                            

κατοικίδιων ζώων  

Κωδ. CPV: 80512000-6 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων  

Κωδ. CPV: 15713000-9 Tροφές ζώων 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΜΗΜΑ 1 Περίθαλψη των αδέσποτων ζώων  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΤΙΜΗ    

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ  

(€)  (€)  

1 Κλινική εξέταση  85200000-1 402 5 2.010,00 

2 Ορολογικές εξετάσεις   150 15 2.250,00 

3 Αιματολογικός  έλεγχος  150 6 900,00 

4 Βιοχημικός έλεγχος (ανά παράμετρο)  160 5 800,00 

5 Διαγνωστικός υπέρηχος  47 20 940,00 

6 Εμβολιασμός σκύλων και γατών (λύσσα, 
πενταπλό )  

150 12 1.800,00 

8 Τοποθέτηση microchip εντοπισμού, καταγραφή 
και φωτογράφιση  

161 15 2.415,00 

9 Στείρωση σκύλων θηλυκών  90 120 10.800,00 

10 Στείρωση σκύλων αρσενικών  40 75 3.000,00 

11 Στείρωση γάτας αρσενικής (υιοθεσία) 30 50 1.500,00 

12 Στείρωση γάτων θηλυκών  450 70 31.500,00 

13 Περιποίηση τραύματος/Ενδοφλέβια 
θεραπεία/Διάφορα έκτακτα περιστατικά  

1500 10 15.000,00 

14 Ακτινογραφία τραυματισμένου ζώου  50 20 1.000,00 

15 Ευθανασία  8 25 200,00 

16 Αποπαρασίτωση (διάλυμα για επίχυση)   300 5 1.500,00 

17 Τίτλος Αντισωμάτων   50 25 1.250,00 

18 Αποπαρασίτωση (χάπια)  300 4 1.200,00 

19 Τοποθέτηση κολάρου  100 5 500,00 

         ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

78.565,00 

         ΦΠΑ 24%  18.855,60 

       ΣΥΝΟΛΟ 1 97.420,60 
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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                   ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
                   ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  -  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   

Πατρ .  Γρηγορίου   Ε ’ 12 ,   Τ . Κ .  5612 3 ,   Αμπελόκηποι   

                                        

  
  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΜΗΜΑ 2 

Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα 

                                           

  

α/α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Κωδ. CPV  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ   

(€)  

ΣΥΝΟΛΟ  

(€)  

1  Περισυλλογή-Μεταφορά 

αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-

ΤΑΧΙ (εφάπαξ χρέωση 

που περιλαμβάνει τη 

σύλληψη και τις 

μετακινήσεις) 

85210000-3  

130 75 9.750,00 

2  Φιλοξενία αδέσποτων 
σκύλων (αρσενικών – 
θηλυκών,  
στειρωμένων ή μη) σε 

ατομικό κλωβό, 

συμπεριλαμβανομένης 

της ημερήσιας διατροφής 

τους  

6.000 8,00€/σκύλο/ημέρα 

φιλοξενίας  

48.000,00 

   διανυκτερεύσεις  

  

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  57.750,00 

ΦΠΑ 24%  13.860,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  71.610,00 

  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΤΜΗΜΑ 3 

Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων 

                                           

  

α/α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Κωδ. CPV  ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ  ΚΟΣΤΟΣ   

(€)  

ΣΥΝΟΛΟ  

(€)  

1  
Εκπαίδευση αδέσποτων 

σκύλων  
85210000-3  

120 

40,00 €/ 

 κόστος ανά ώρα  4,800.00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.800,00 

ΦΠΑ 24%  1.152,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 5.952,00 
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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                   ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
                   ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  -  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   

Πατρ .  Γρηγορίου   Ε ’ 12 ,   Τ . Κ .  5612 3 ,   Αμπελόκηποι   

                                        

  
  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΜΗΜΑ 4 

Προμήθεια τροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Κωδ. CPV 

Συσκευασί

α Ποσότητα Τιμή € Δαπάνη € 

1 

Ξηρή τροφή συντήρησης για σκύλους 

special   23/9 (ποσοστά % 

πρωτεΐνες/λιπαρά)  
15713000-9 

Συσκευασί

α  20 kg 1200 19,9 23.880,00 

2

2 

Ξηρή τροφή συντήρησης για 

γάτες   30/10 (ποσοστά % 

πρωτεΐνες/λιπαρά)  

Συσκ.  20 

kg 1000 25,9 25.900,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.780,00 

ΦΠΑ 24%  11947,2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 61.727,20 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΜΗΜΑ 5 

Προμήθεια σκάνερ και γατοπαγίδων 

α/α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Κωδ. CPV  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ  
/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€)  (€)  

1 ΣΚΑΝΕΡ 30216100-7 8 250 2,000.00 

2 ΓΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ 

37413230-7  

10 130 1,300.00 

    

    

        ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

3,300.00 

ΦΠΑ 24%  792.00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 6 

4,092.00 
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