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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, προκειµένου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την
εκµετάλλευση και τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό», όπως έχει
τροποποιηθεί µε το Ν. 4235/2014, άρθρο 46, προτίθεται να υποστηρίξει το
Πρόγραµµα Περισυλλογής και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, όπως
περιγράφεται στον ΟΕΥ ΦΕΚΒ΄126/28/2/2013 αρθρ.9 παρ.2.3. ως και
9.παρ.2.15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 7874/6608 Απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2686Β/9.10.2014 και την απόφαση
∆.Σ. 85/2015 «Περί Σύστασης και Λειτουργίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την
λειτουργία του Προγράµµατος Περισυλλογής και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων»
Α
Το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας της
∆ιεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής µέχρι την ένταξη της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου στον ΟΕΥ είναι η Αρµόδια Αρχή, που µεριµνά για την
ορθή εφαρµογή, και τον έλεγχο εφαρµογής των κανόνων προστασίας των
ζώων, και του συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς,
και των ιδιοκτητών τους σε επίπεδο ∆ήµου, καθώς και για την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων και προστίµων
Ως εκ τούτου εµπλέκεται σε διάφορους τοµείς εφαρµογής και ελέγχου
ορθής εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 4039/2012, όπως ηλεκτρονική
σήµανση και καταγραφή, υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, εκθέσεις
µε ζώα συντροφιάς, ενηµέρωση της Περιφέρειας για καταγγελίες σχετικά µε
παραβάσεις σε εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία ζώων συντροφιάς,
εκθέσεις µε ζώα συντροφιάς, διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες,
αποτροπή πρόσβασης των ζώων σε απορρίµµατα, περισυλλογή και
διαχείριση νεκρών ζώων ( υγειονοµική ταφή, αποτεφρωτήρας ), θεάµατα και
συναφείς δραστηριότητες, κακοποίηση ζώων, ζωονόσοι, εκπαίδευση –
επιµόρφωση- προαγωγή ζωοφιλίας, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα και
ιδίως περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Β.
Το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας,, της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής µεριµνά υποχρεωτικά για την υλοποίηση
του Προγράµµατοςδιατηρώντας τη συνολική εποπτεία των ζώων, εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου και για ότι απορρέει από τις προαναφερόµενες
διατάξεις του ΟΕΥ. µέχρι την ένταξη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σ’ αυτόν.
Ως εκ τούτου η ιδιότητα του κτηνίατρου είναι απαραίτητη
Ο κτηνίατρος θα προσφέρει απλές κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι
οποίες δεν απαιτούν την ύπαρξη κτηνιατρείου, σε χώρους όπου έχουν
επανενταχθεί ή φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα, µε τη βοήθεια εθελοντών του
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Συλλόγου (εξέταση, αιµοληψία για εξετάσεις, φαρµακευτική θεραπεία,
αποπαρασίτωση, εµβολιασµό, καταγραφή και σήµανση κ.ά.)
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη σύµβασης ανεξάρτητων
υπηρεσιών µε κτηνίατρο, ο οποίος σε συνεννόηση µε το Τµήµα Προστασίας
και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής :
1. Μεριµνά για την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς συνεργάζεται µε τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την
αρµοδιότητα (σύνδεσµοι ∆ήµων, φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, που
διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή).
Επίσης προκειµένου να µειωθεί ο µεγάλος αριθµός των µεταφερόµενων
αδέσποτων ζώων από το Σύλλογο Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής στα
συνεργαζόµενα ιδιωτικά κτηνιατρεία, καθώς και το κόστος των κτηνιατρικών
υπηρεσιών,
2. Μεριµνά για την ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου , το οποίο
θα προσφέρει τις από το νόµο προβλεπόµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3. ∆ιευθετεί θέµατα δωρεάν στείρωσης, σήµανσης και καταγραφής
αδέσποτων ζώων από
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ επαγγελµατίες κτηνιάτρους µε
ελληνική υπηκοότητα ή κρατών της Ε.Ε. (άδεια, κατάλληλος χώρος ∆ήµου ή
Περιφέρειας, κινητές εγκαταστάσεις, εποπτεία).
4. Μεριµνά για την ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικού ή ∆ιαδηµοτικού
Κυνοκοµείου για ολιγοήµερη παραµονή και θεραπεία µέχρι αποθεραπείας, µε
εξαίρεση την περίπτωση κουταβιών, που παραµένουν έως τη συµπλήρωση
της ηλικίας των 5 µηνών, οπότε
επανεντάσσονται, εάν δεν έχουν
υιοθετηθεί.
Επιτρέπεται να συνεργαστεί µε φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις ή και
εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από
το ∆ηµόσιο, την Περιφέρεια ή
από ιδιώτες χώρους (ή δασώδεις εκτάσεις,
σύµφωνα µε το Ν. 1170/2003, άρθρο.7, παρ.6)
.
5.Εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και καταφυγίων των
ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΕΝΩΣΕΩΝ.
6.Μεριµνά για τη συγκρότηση ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ από κατάλληλα άτοµα για την
περισυλλογή και µεταφορά των ζώων, που ελέγχεται από τον κτηνίατρο της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας εκπαιδεύεται.
7.Έχει
την
ευθύνη
για
την
επίβλεψη
και
φροντίδα
των
ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ζώων, συνεργαζόµενη µε φιλοζωικά σωµατεία,
µπορεί δε να δηµιουργήσει σηµεία παροχής τροφής και νερού.
8..∆ηµιουργεί δίκτυο ενηµέρωσης πολιτών για τα ζώα που διατίθενται για
ΥΙΟΘΕΣΙΑ και
διευθετεί θέµατα πραγµατοποίησης της υιοθεσίας σε
συνεργασία µε φιλοζωικά σωµατεία. Ελέγχει επίσης την τήρηση των
διατάξεων για υιοθεσίες εκτός Ελλάδος και την τήρηση της απαγόρευσης
παραµονής τους στα εκεί καταφύγια.
9.Η πενταµελής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, η οποί έχει ορισθεί µε την
αρ.240/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός
ζώου και για προβλήµατα που προκύπτουν και υποβοηθά στην επανένταξη
του και γενικότερα στη διαχείριση των αδέσποτων
Στην ανωτέρω επιτροπή ο κτηνίατρος συµµετέχει ως υπεύθυνος του
Προγράµµατος.
10.Μεριµνά για τη συγκρότηση της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που επί διαφωνίας, λαµβάνει την οριστική απόφαση για την
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επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς και την αναγκαιότητα
πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτα.
11. Συγκεντρώνει, ελέγχει και υποβάλλει στην Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου όλα τα απαραίτητα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ για την
κάλυψη του Προγράµµατος.
12,Μεριµνά τέλος για την ένταξη του ∆ήµου στο ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. και την αποστολή των απαιτούµενων στοιχείων
για την είσπραξη της επιδότησης ή για οικονοµική στήριξη του προγράµµατος
από άλλες πηγές.
13. Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθίσταται απαραίτητη η
παροχή εργασίας του κτηνιάτρου και εντός του χώρου του ∆ηµαρχείου, σε
ώρες λειτουργίας του ∆ήµου , ιδιαίτερα
όσον αφορά
στον
συντονισµό/συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου και στην
τήρηση και ενηµέρωση αρχείων µε την υποχρέωση :
1.της τήρησης, ενηµέρωσης και ταξινόµησης των φακέλων του αρχείου
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
2.της υποβοήθησης της υπηρεσίας στην σύνταξη εξειδικευµένων µελετών που
θα είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος
3.το πρόγραµµα θα έχει ισχύ ενός έτους από την έναρξη υπογραφής
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών από τον συµβαλλόµενο µε
την ιδιότητα του Κτηνιάτρου
4.της κατάρτισης και παρακολούθησης του µητρώου εθελοντών µε γνώµονα
την αρχή της εµπιστευτικότητας.
5 να δηλώσει υπευθύνως, στην σύναψη της σύµβασης µε συµβαλλόµενο
τον ∆ήµο Αγίας Παρασκευής, ότι αποδέχεται την παροχή υπηρεσιών
για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών που τυχόν προκύψουν στα
όρια του ∆ήµου µας όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες δ/ξεις
της προαναφερθείσας Νοµοθεσίας για τις υποχρεώσεις του ∆ήµου
µας στην υποστήριξη του «Προγράµµατος Περισυλλογής
και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων»

ΚΑ

15.6117.27

Περιγραφή

CPV

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙ Α ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

8520000-1

10.975,61 €

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 17/03/2016
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ

Φ.Π.Α.
(23%)

Συνολικό Eνδεικτικό
Κόστος
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23% και λοιπών
κρατήσεων

13.500,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 17/03/2016

ANTΩΝΙΑ ΓΚΙΝΗ
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