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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Τπηρεζίας περιζσλλογής αδέζποηων ζώων ζσνηροθιάς  

 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/2014, όπσο αληηθαηέζηεζε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4039/2012, νη δήκνη ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ 

πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο. 

 

Επεηδή ν Δήκνο Καξπελεζίνπ δελ δηαζέηεη   έκπεηξν αλζξώπηλν δπλακηθό, ε εξγαζία 

πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δώσλ, δελ κπνξεί λα γίλεη από πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ θαη 

πξέπεη λα αλαηεζεί ζε εηδηθό ζπλεξγείν, από άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα 

ζηελ αηρκαισζία δώσλ ζπληξνθηάο, ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ όρεκα γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθνξά ησλ δώσλ. Η εκπεηξία απηή απνδεηθλύεηαη, με πιζηοποιηηικό 

παρακολούθηζης μαθημάηων και αποθοίηηζης από αναγνωριζμένη ζτολή 

εκπαιδεσηών ζκύλων ησλ ηδίσλ ή ηνπ/σλ αηόκνπ/σλ πνπ δηαζέηνπλ ζην ζπλεξγείν. 

H δηάζεζε ηνπ/σλ ζπγθεθξηκέλνπ/σλ αηόκνπ/σλ ζην ζπλεξγείν ζα απνδεηθλύεηαη 

θαηόπηλ ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο ππνγεγξακκέλεο από ηνλ ζπκκεηέρνληα. 
 

Η εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

Α) Πεξηζπιινγή αδέζπνησλ δώσλ από έµπεηξν ζπλεξγάηε µε όρεµα, πνπ ζα είλαη 

εηδηθά εμνπιηζκέλν µε:  

•   εμνπιηζµό γηα ζύιιεςε επηζεηηθώλ ζθύισλ  

•   αηνµηθά θινπβηά εληόο ηνπ νρήκαηνο  

 

Β) Μεηαθνξά ησλ αδέζπνησλ δώσλ, ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εκέξα από ηελ 

πεξηζπιινγή, ζην θηεληαηξείν ζπκβεβιεκέλνπ κε ην Δήκν θηεληάηξνπ ή ζην ρώξν   

όπνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζηεηξώζεηο νη εζεινληέο θηελίαηξνη θαη  ηελ  επαλαθνξά  ηνπο  

ζηνλ ρώξν πεξηζπιινγήο.  

 

Γ) Μεηαθνξά ιπζζύπνπησλ αδέζπνησλ ζην θηεληαηξείν ζπκβεβιεκέλνπ κε ην Δήκν 

θηεληάηξνπ ε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν ηνπ Δήκνπ, γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

παξαθνινύζεζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Καηόπηλ 

επαλαθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ν Ν. 

4039/2012. 

 

Γ) Τκεκαηηθή κεηαθνξά θαη απζεκεξόλ επηζηξνθή ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ πνπ 

θηινμελνύληαη ζηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δήκνπ, ζην θηεληαηξείν ηνπ 

ζπκβεβιεκέλνπ κε ην Δήκν θηεληάηξνπ  γηα ηηο εξγαζίεο ζηείξσζεο θαη ζήκαλζήο ηνπο. 

   

Δ) Μεηαθνξά αδέζπνησλ ζθύισλ πνπ έρνπλ αλάγθε πνιπήκεξεο πεξίζαιςεο-
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λνζειείαο, ζην θηεληαηξείν ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ κε ην Δήκν θηεληάηξνπ θαη 

επαλαθνξά ηνπο ζην ρώξν πεξηζπιινγήο ηνπο όηαλ απνζεξαπεπηνύλ. 

 

Τν ζπλεξγείν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε αηηήκαηα ηνπ Δήκνπ ζε θάζε 

έθηαθηε ή επηθίλδπλε πεξίπησζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβεη. Η 

παξαιαβή ζα γίλεηαη ζε κέξεο θαη ώξεο πνπ ζα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ Υπεξεζίαο θαη 

Αλαδόρνπ εθηόο απξνόπηνπ (π.ρ. ηξνραίν αηύρεκα, όπνπ ηόηε ν αλάδνρνο ζα θιεζεί 

από ηελ Υπεξεζία λα εμππεξεηήζεη ηελ αλάγθε άκεζα). 

 

Κάζε ηέινο ηνπ κήλα πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθόο απνινγηζκόο θαη λα είλαη 

ελεκεξσκέλε ε ππεξεζία γηα θάζε πεξηζηαηηθό δώνπ ζπλνδεπόκελν από 

θσηνγξαθηθό πιηθό. 

 

Επίζεο, ν αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ, ζα 

ιακβάλεη εληνιέο απνθιεηζηηθά από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη όρη από 

θηιόδσνπο πνιίηεο. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, νθείιεη ν ίδηνο  λα ελεκεξώλεη ηνλ Δήκν γηα 

ην πεξηζηαηηθό ηεο  πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ. 

 

Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ πξναλαθεξόκελε παξνρή ππεξεζηώλ έρεη πξνϋπνινγηζηεί 

ζην πνζό ησλ 5000 Επξώ, κε ηηκέο εθαξκνγήο:  

 

1. Από ηελ έδξα ηνπ Δήκνπ έσο ηελ απόζηαζε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ έσο 40 Επξώ/δών 

κε ΦΠΑ 23%. 

2. Από ηελ έδξα ηνπ Δήκνπ γηα απόζηαζε άλσ ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ έσο 80 επξώ/δών 

κε ΦΠΑ 23%. 
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