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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000 € με το Φ.Π.Α., 

περιλαμβάνει εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3170/2003 αλλά και του Ν.4039/2012 

ανατέθηκε στους δήμους και στις κοινότητες η αρμοδιότητα περισυλλογής 

σκύλων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και 

φροντίδα των αδέσποτων μικρών ζώων. Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει 

εγκαταστάσεις και οχήματα αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό η 

εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνει από προσωπικό 

του Δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που θα καθοδηγούνται και θα 

ελέγχονται στο έργο τους από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό κτηνίατρο, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012, και που θα διαθέτει όχημα 

κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. 

Τέλος επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει εγκαταστάσεις αλλά ούτε και 

έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό η εργασία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων πρέπει να 

ανατεθεί σε ενδιαίτημα για μικρά ζώα. 

Η φιλοξενία των ζώων στο ενδιαίτημα θα είναι προσωρινή και θα αφορά 

την παρακολούθηση των ζώων ύποπτων για μεταδοτικά νοσήματα ή ύποπτων 

για απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά και την αποθεραπεία ζώων μετά από 

κτηνιατρικές επεμβάσεις στείρωσης ή περίθαλψης. Τα ζώα μετά από απόφαση, 

αντίστοιχα, της αρμόδιας επιτροπής, πόρισμα του αρμόδιου κτηνίατρου ή την 

αποθεραπεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3170/2003 αλλά και του 

Ν.4039/2012 θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται για να συμπεριλάβει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας. Η συγκεκριμένη εργασία θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 



 του Ν. 4039/2012 

 του Π.Δ. 28/80 (άρθρο 70) 

 του Ν. 3463/2006 «περί Δ.Κ.Κ.», 

όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν 

(Ν.2539/97,Ν.2623/98 κ.λ.π.) 

Η δαπάνη της θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, σε βάρος του Κ.Α. 72-

6162.005 «Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» του έτους 2015. Από στοιχεία του Δήμου και από στοιχεία των 

φιλοζωικών οργανώσεων, οι ανάγκες για περισυλλογή και μεταφορά στους 

κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προεκτιμήθηκαν ως εξής : 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Επεμβάσεις 

Περισυλλογή - μεταφορά 61 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Επεμβάσεις 

Ημέρες φιλοξενίας 100 

Οι ποσότητες επεμβάσεων της προμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' 

εκτίμηση και μπορεί να διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου 

ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΟΡΟΙ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

 Ο ανάδοχος θα τηρεί στοιχεία: καρτέλα καταγραφής ζώου με φωτογραφία 

και ημερολόγιο περιστατικών για τις εργασίες που γίνονται: ημερομηνία, 

ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ.) που θα υπογράφεται από τον ίδιο και 

την αρμόδια αντιδήμαρχο.  

 Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο 

ανάδοχος να τα αποκαταστήσει εντός τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική 

επιβάρυνση του Δήμου.  

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις ή σε περίπτωση 



πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, μετά από την 

ειδική, κατά το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80, πρόσκληση της υπηρεσίας και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διενεργήσει  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από υπάλληλο του Δήμου και θα μεταβαίνει 

στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με άτομο κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με όχημα 

κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. Το ζώο θα μεταφέρεται σε 

κτηνίατρο που έχει σύμβαση με το Δήμο και αφού γίνουν οι κατάλληλες 

εξετάσεις/επεμβάσεις θα μεταφέρεται στο κατάλληλο ενδιαίτημα ή θα 

επιστρέφει στον τόπο περισυλλογής του. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει τα 

στοιχεία: ημερομηνία και τοποθεσία σύλληψης και ενδιαφερόμενου δημότη 

στην καρτέλα του ζώου και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται στο ενδιαίτημα του αναδόχου για 

φιλοξενία προσωρινά μέχρι την αποθεραπεία τους ή για παρακολούθηση. 

Κατόπιν θα επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο ανάδοχος 

υποχρεούνται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και προσωπικό για την 

καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 604/1977 και του 

Π.Δ. 463/1978 αλλά και των Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012 . 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Π.Δ. 

28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.» όπως ισχύει. β) του 

Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει. γ) Του 

Ν.3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» 

καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για την περίθαλψη ζώων. 

Ειδικά για τη φιλοξενία ζώων ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει τις 

κατάλληλες εγκαταστάσεις και προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, 



σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 604/1977 και του Π.Δ. 463/1978 αλλά και των 

Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012 . 

Οι ποσότητες επεμβάσεων της προμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' 

εκτίμηση. Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες 

επεμβάσεις, με την τιμή της προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού 

ποσού.  

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη 

για το κατά την εκτέλεση της εργασία απασχολούμενο προσωπικό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα 

Ταμεία επικουρικής ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται ανακεφαλαιωτικά βάσει 

λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που θα συνοδεύονται από επιμέτρηση της 

εργασίας που έγινε, συντασσομένων από τον ανάδοχο, σε διάστημα όχι 

μικρότερο του ενός μήνα. Σε κάθε λογαριασμό θα γίνονται οι ανάλογες 

παρακρατήσεις της δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Στην προκειμένη περίπτωση και λόγω της φύσης της εργασίας δεν ορίζεται 

χρόνος εγγύησης. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου και τον έλεγχο της 

εργασίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης 

της εργασίας και ακολουθεί η διαδικασία της οριστικής παραλαβής της 

εργασίας από την αρμόδια επιτροπή. Σε διάστημα ενός μήνα, μετά τη 

βεβαιωμένη περάτωση της εργασίας από την υπηρεσία και μετά την υποβολή 

από τον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης της εργασίας, τον έλεγχο και τη 

θεώρηση της από την υπηρεσία, μπορεί να γίνει η οριστική παραλαβή της 

εργασίας κατά το Π.Δ. 28/80. 

Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός, με τον οποίο εκκαθαρίζονται όλες οι 

απαιτήσεις των συμβαλλομένων μερών και αποδίδονται οι κρατήσεις, θα 

συνοδεύεται από την τελική επιμέτρηση της εργασίας, από την βεβαίωση της 

υπηρεσίας περάτωσης της εργασίας, από το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 



της αρμόδιας επιτροπής κατά το Π.Δ. 28/80 που θα εγκριθεί με απόφαση του 

Δ.Σ. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κλπ. 

εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση θεωρημένου τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών και στην προσκόμιση όλων των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. 

Για την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει: 

α) Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία και να διαθέτει έμπειρο και 

εκπαιδευμένο προσωπικό. 

β) Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο 

υπεύθυνο, απρόσκοπτο και αποτελεσματικό. 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης της εργασίας, ο 

ανάδοχος της εργασίας καλείται με πρόσκληση της υπηρεσίας να προσέλθει σε 

ορισμένο χρονικό τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε 

μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να 

καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης 

χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την 

εξόφληση του τελικού λογαριασμού. 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € 

με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Τακτικά.  

Χίος 30/10/2015 

Ο συντάξας  

 

Αμπαζής Ιωάννης 


