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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3170/2003 και 4039/2012 ανατέθηκε 

στους δήμους η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η ίδρυση και λειτουργία 

καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των αδέσποτων μικρών ζώων. 

 Ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι όροι 

υιοθεσίας των ζώων αυτών, ή επανένταξης τους στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς 

και οι επιτρεπόμενοι μέθοδοι ευθανασίας καθορίζονται με τον Ν. 4039/2012 άρθρο 

11 παρ. 9 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 7Β του Ν. 4235/2014. 

 Τα θέματα διαχείρισης (ταφής και αποτέφρωσης) των νεκρών αδέσποτων 

ζώων ρυθμίζονται με την απόφ. υπ’ αρίθμ. 236/47755 του Υπ.Α.Α.Τ. σε συνδυασμό 

με το Π.Δ 211/2006 & τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μέσα 

στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζουν περιπτώσεις 

εγκαταλελειμμένων πτωμάτων αδέσποτων ζώων, για τα οποία η ρίψη τους στα 

σκουπίδια απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 και τον κοινοτικό 

κανονισμό 1774/2002.  

  

 Βάσει των ανωτέρω η αποτέφρωση ενδείκνυται ως ο ασφαλέστερος για 
την δημόσια υγεία και υγιεινότερος τρόπος διάθεσης των πτωμάτων.  
  

 Στόχος είναι η συλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση των νεκρών 

αδέσποτων ζώων, που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο εντός των γεωγραφικών ορίων 

του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος εκτέλεσης του προγράμματος θα πρέπει 

να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

   

1. Να διαθέτει  ειδικά κατά περίπτωση οχήματα μεταφοράς Ζωικών 

Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) εγκεκριμένων από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή (με 
σχετική άδεια μεταφοράς μόνον για νεκρά ζώα & όχι άλλα απορρίμματα), 

το δε όχημα να έχει μήκος μέχρι 5 μέτρα για να διέρχεται με ευκολία στους 

στενούς δρόμους που διαθέτει σε διάφορα σημεία το οδικό δίκτυο εντός 

των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης  (π.χ  Άνω Πόλη) 

2. Να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο για χρήση σε 24ωρη βάση. 

3. Να διαθέτει  έμπειρο προσωπικό για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος.  

 

Η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση με 

ανοικτή πρόσκληση και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά περισυλλογή 

και καύση νεκρού ζώου (σκύλος – γάτα). 

 

 Διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος: 

 1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο που θα δέχεται 

μηνύματα για την περισυλλογή νεκρών ζώων 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα 

μηνύματα θα καταγράφονται σε αρχείο. Ο υπεύθυνος της αναθέτουσας αρχής 

επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου, παρέχοντάς του τα εξής 



στοιχεία: Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου καθαριότητας και σημείο / τοποθεσία για τη 

περισυλλογή του νεκρού ζώου.  

 2. Η συλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα 

διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται εντός 2 ωρών το αργότερο από την ώρα 
ειδοποίησης του αναδόχου, και με δική του ευθύνη θα τα μεταφέρει με 
εγκεκριμένα μέσα μεταφοράς ΖΥΠ (όπως περιγράφεται ανωτέρω) για την 
κατηγορία υλικών που μεταφέρει και υπό ψύξη σε ειδικό χώρο όπου θα 
αποτεφρώνονται και θα προσκομίζει στην υπηρεσία του Δήμου το αποδεικτικό 
αποτέφρωσης. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει τον χώρο όπου 
βρισκόταν το νεκρό ζώο.  
 3. Σε έκτακτη περίπτωση που τα νεκρά ζώα δεν μπορούν να μεταφερθούν 

εντός 2 ωρών στη μονάδα διαχείρισης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
συλλέξει και να τα μεταφέρει υπό κατάψυξη στη μονάδα διαχείρισης ή να τα 
μεταφέρει άμεσα υπό ψύξη σε μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού (προς κατάψυξη) 
ώστε σε δεύτερο χρόνο να μεταφερθούν στη μονάδα διαχείρισης. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους 

από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού 

Περιβάλλοντος (επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών) για την 

πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

2. Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού 

της υπογραφείσης σύμβασης. 

 

 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ € ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

210 85,00 17.850,00 

 ΦΠΑ 24%: 4.284,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.134,00 

 

 
 

 

             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

           ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ           

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 
 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ με Α΄ βαθμό

  ΜΑΞΙΜΟΣ Α. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ 

 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ με Α΄ βαθμό 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με Α΄ βαθμό 


