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                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 του δήμου Ορχομενού για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

                                   δωδεκάμηνης διάρκειας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατάρτιση του  επιχειρησιακού σχεδίου  πραγματοποιήθηκε με σκοπό  την εξυπηρέτηση μιας 

αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου μας . Περιλαμβάνει  

την αποτύπωση  των δράσεων που αφορούν στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων που έγινε 

σε προηγούμενα έτη αλλά και τον σχεδιασμό –προγραμματισμό των δράσεων για το  

δωδεκάμηνο που έπεται. 

Η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των δήμων όπως ορίζεται 

στην παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν.4830/2021 και  αποσκοπεί στην ευζωία , στην  αποτελεσματική 

διαχείριση και στην πρόληψη δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των 

διοικητικών ορίων του δήμου μας για το προσεχές δωδεκάμηνο  

 

 I . ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

Ο  δήμος  Ορχομενού , από το έτος 2016 και αδιάλειπτα έως σήμερα,  μεριμνά και εφαρμόζει , 

για κάθε έτος ξεχωριστά ,   αντίστοιχο Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων  σκύλων  του 

δήμου Ορχομενού δωδεκάμηνης διάρκειας .  

Η εργασία αυτή απαιτεί σημαντική χρονοαπασχόληση  με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που 

εκφεύγει  των συνήθων καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο Ορχομενού. 

Επιπλέον, ο δήμο μας  μη μπορώντας  να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις υλοποίησης 

του παραπάνω προγράμματος, λόγω έλλειψης καταφυγίου,  ανάλογης υλικοτεχνικής 

υποδομής ,  κτηνιάτρου,  αλλά και έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, και 

προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας,  σύναψε συμβάσεις  με νόμιμο φορέα που διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική 

και υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, στείρωσης, κλ.π, αδέσποτων σκύλων.  
Η παροχή της υπηρεσίας έγινε   με απευθείας ανάθεση δυνάμει των σχετικών άρθρων του 

Ν.4412/2016 και η κάθε σύμβαση με τον ανάδοχο κτηνίατρο είχε δωδεκάμηνη διάρκεια. 

Το κόστος της κάθε δαπάνης για την παροχή των  υπηρεσιών  είχε  συμπεριληφθεί  στον 

προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους  με Κ.Α : 15.6162.0013 . 

  

   Οι δράσεις του δήμου Ορχομενού από το έτος 2016 έως σήμερα με σκοπό  την  μείωση του 

αριθμού των αδέσποτων μέσω στειρώσεων, την εξασφάλιση της ευζωίας τους μέσω 

περίθαλψης , εμβολιασμού , αποπαρασίτωσης   και σήμανσης περιγράφονται ως εξης :  

1ο  . Πρόγραμμα Διαχείρισης των αδέσποτων σκύλων του δήμου Ορχομενού,  με 

ετήσια κάθε φορά διάρκεια , που αφορούσε στις  παρακάτω εργασίες - υπηρεσίες: 

1. Περισυλλογή και μεταφορά των ζώων προς και από το ενδιαίτημα ή το ιδιωτικό κτηνιατρείο 

του αναδόχου  

Μετά την αποθεραπεία τους ή την παρακολούθησή τους τα ζώα  μεταφέρονται  στο φυσικό 

τους περιβάλλον. 

2. Περίθαλψη (βασικό κτηνιατρικό έλεγχο, κλινική εξέταση, κτηνιατρικές-ακτινολογικές 

εξετάσεις, ορολογικές εξετάσεις,  θεραπευτική αγωγή και  νοσηλεία,  

3. Στείρωση  

4. Εμβολιασμό 
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5. Αποπαρασίτωση 

6. Ηλεκτρονική καταγραφή και σήμανση (περιλαίμιο , ηλεκτρονική ταυτοποίηση -microchip) 

Επιπλέον τα ζώα καταγράφηκαν  στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του αρμόδιου Υπουργείου  

καθώς και σε χειρόγραφη μορφή στα θεωρημένα βιβλία από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. 

Βοιωτίας ( βιβλία εισερχόμενων – εξερχόμενων ζώων και βιβλία Νοσηλείας ασθενών ζώων )  

7. Ευθανασία (εφόσον κριθεί αναγκαία και μετά από την απόφαση των αρμόδιων επιτροπών) – 

ταφή  

8. φιλοξενία-παρακολούθηση  αδέσποτων ζώων του δήμου Ορχομενού 

9. Επανένταξη-επιστροφή στον χώρο τους  ή Υιοθεσία 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται για τα προηγούμενα έξι έτη : 

-  οι χρονικές περίοδοι των συμβάσεων με ιδιώτη κτηνίατρο,   

-  η δαπάνη ανά έτος και ανά σύμβαση   ,   

-  ο  αριθμός   ζώων που εντάχθηκαν σε κάθε  Πρόγραμμα Διαχείρισης του δήμου    

-  η συνολική δαπάνη που αφορά στα έξι προηγούμενα έτη   

      

Α/Αρ. 

Σύμβασης  

Χρονική περίοδος 

Σύμβασης 

  Δαπάνη  

  με ΦΠΑ 

 

Αρ. Ζώων που 

διαχειρίστηκαν  

    1η  

 αρ. 

Σύμβασης: 

4424/13-

05-2016 

   

    13-05-2016  

       έως 

   12-05-2017 

  

19.280,00€  
 

     

     70 

    2η  

αρ. 

Σύμβασης: 

8039/24-

07-2017 

 

    24-07-2017 

       έως  

    23-07-2018 

   

 19.995,00 € 

      

     66 

    3η  

αρ. 

Σύμβασης: 

6138/23-

08-2018 

 

    23-08-2018  

       έως 

    22-08-2019  

   

 16.195,00 € 

     

    

     56 

    4η  

αρ. 

Σύμβασης: 

9144/12-

11-2019 

 

   12-11-2019 

      έως  

   11-11-2020 

   

  19.604,40 € 

    

     72 

    5η  

αρ. 

Σύμβασης: 

9389/17-

11-2020 

 

  17-11-2020 

      έως  

  16-11-2021 

   

  24.800,00 € 

     

     99 

    6η  

αρ. 

Σύμβασης: 

7030/16-

09-2021 

  

   16-09-2021 

       έως  

   15-09-2022  

   

   25.624,60 € 

      

     94 
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 Συνολικός αριθμός 

ζώων : 

     457 

 Συνολική Δαπάνη  :  125.499,00  €    

 

 

 H διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Υπηρεσία του δήμου , σε κάθε σύμβαση , για την 

εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη μελέτη  ήταν η εξής: 

Α) Ενημέρωση αρμόδιου αντιδημάρχου και του αρμόδιου τμήματος για τα περιστατικά που 

χρήζουν ενέργειας,  από δημότες  ή εθελοντές φιλόζωους και αξιολόγηση των 

περιπτώσεων . 

Β) Ειδοποίηση του αναδόχου-κτηνιάτρου  από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή την υπηρεσία  

ή και από την επιτροπή παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ν 

4039/2012 άρθρο 9 παρ 12 ) πάντα όμως μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας μας. 

Γ) Γνωμάτευση  ανά περιστατικό. 

Δ) Έγκριση των κτηνιατρικών εργασιών από την υπηρεσία και ακολούθως η εκτέλεση 

αυτών. 

Ε) Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση της υπηρεσίας και επαναφορά 

του εκάστοτε περιστατικού στο οικείο περιβάλλον του ή υιοθεσία   

  

ο .  Έγγραφη  συμφωνία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Ορχομενού με  τον  διακριτικό τίτλο 

¨Ελπίδα¨  . 

 

Αντικείμενο της  συνεργασίας των δύο συμβαλλομένων ,  ( δήμου Ορχομενού και Φιλοζωικού 

Συλλόγου  ) ήταν  η  περισυλλογή των αδέσποτων   σκύλων προς στείρωση, εμβολιασμό και 

περίθαλψη, καθώς και η επανατοποθέτηση στο φυσικό τους περιβάλλον μετά την αποκατάσταση της 

υγείας τους.  

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του δήμου Ορχομενού και του συγκεκριμένου Φιλοζωικού Συλλόγου 

έγινε μετά από τις παρακάτω Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου: 

Αρ. Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 90/2016 

Αρ. Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 43/2017 

Αρ. Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 74/2018 

Αρ. Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 139/2019 

Αρ. Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 106/2020 

 
ο .  Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής  

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην ισχύουσα νομοθεσία ) με αρμοδιότητα να αντιμετωπίζει  

προβλήματα που προέκυπταν  κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, συγκροτήθηκε ανά έτος  

με τις παρακάτω Αποφάσεις Δημάρχου. 

Πιο συγκεκριμένα : 

για το  έτος 2016:   αρ. Απόφασης Δημάρχου  84/2016 

για το  έτος 2017 :  αρ. Απόφασης Δημάρχου  115/2017 
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για το  έτος 2018 :  αρ. Απόφασης Δημάρχου   130/2018                 

για το  έτος 2019:   αρ. Απόφασης Δημάρχου  159/2019 

για το  έτος 2020 :  αρ. Απόφασης Δημάρχου    55/2020 

 

4ο . Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα 

 

Με σκοπό  να εξασφαλιστεί η σίτιση των αδέσποτων  , μέρος των οποίων ζωοτροφών 

διανέμονταν δωρεάν σε φιλόζωους δημότες για τον ίδιο σκοπό, συντάχθηκαν οι παρακάτω 

μελέτες προμήθειας τροφών .  

  Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας είχε οριστεί σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης . Η προμήθεια έγινε με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο μετά από πρόσκληση της  

Δημάρχου .  

Η κάθε σύμβαση είχε ετήσια διάρκεια  

Οι  αντίστοιχες μελέτες  της Υπηρεσίας αφορούσαν στα παρακάτω έτη :  

                                                                               

- για το έτος 2020 έγινε προμήθεια τροφών , δαπάνης  3.000 € ( με ΦΠΑ ) 

 

- για το έτος 2021  έγινε προμήθεια τροφών,  δαπάνης  2.999,99 € ( με ΦΠΑ ) 

 

- για το έτος 2022   έγινε προμήθεια τροφών,  δαπάνης  2.999,99  €  ( με ΦΠΑ ) 

 

 με Κ.Α  προϋπολογισμού  : 15.6699.0010 

 

Η σύνθεση , η μορφή , η συσκευασία, η διακίνηση, η αποθήκευση  και  η διάθεση των 

ζωοτροφών , ήταν  σύμφωνη με την  σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τα “ περί  ζωοτροφών και προσθετικών των 

ζωοτροφών.“ 

Συνολικά έως  σήμερα διατέθηκε το ποσό των 8.999,98€ και  φυσικά θα συνεχιστεί η 

προμήθεια τροφών και στα επόμενα έτη .  

 

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

Οι αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του δήμου, όπως αυτές 

προκύπτουν από το αρ. 10 του Ν. 4830/18-09-2021 (ΦΕΚ 169 τ. Α΄ , ) με σκοπό την ευζωία 

και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και  την πρόληψη 

της δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων θα είναι οι εξής:  

1ο  Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Ορχομενού,  για 

έβδομη συνεχή χρονιά , συνολικού ποσού  36.747,4 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

το οποίο θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την αρίθ.πρωτ: 6807/29-08-2022 Μελέτη του αρμόδιου 

Τμήματος , τις παρακάτω υπηρεσίες- εργασίες:  

 

- Περισυλλογή-μεταφορά επανένταξη από και προς το ενδιαίτημα ή το ιδιωτικό κτηνιατρείο 

- Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος – Γενική εξέταση αίματος τόσο για σκύλους όσο και για γάτες  

- Εξέταση σκύλων για λεϊσμάνια 

- Στείρωση σκύλων και γατών 
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-  Εμβολιασμός 

- Αποπαρασίτωση 

- Ηλεκτρονική καταγραφή και σήμανση 

- Τυχόν Μικροχειρουργικές  επέμβασεις  

- Τυχόν Διαχείριση καταγμάτων 

- Φαρμακοθεραπεία για λεϊσμάνια (καλ αζαρ) 

- Παρακολούθηση αδέσποτων  σκύλων με επιθετική συμπεριφορά ή με σοβαρό νόσημα 

- Θεραπεία σαρκοπτικής ψώρας 

- Ακτινογραφία 

-  Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο 

- Υπέρηχος 

- Εξέταση ερλιχίωσης 

- Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου 

- Μετεγχειρητική φροντίδα και νοσηλεία ανάλογα το περιστατικό 

Να σημειωθεί ότι ορισμένες εργασίες από τις παραπάνω θα είναι υποχρεωτικές και κάποιες θα είναι 

προαιρετικές ανάλογα το περιστατικό  

Επιπλέον , στο Πρόγραμμα διαχείρισης του δήμου εντάσσονται και οι γάτες . 

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και προκειμένου να διασφαλιστεί καθ ΄όλη την 

διάρκεια του έτους η αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών ο δήμος θα 

προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016  

Η κατανομή της δαπάνης για τα έτη 2022  και  2023 θα είναι ως εξής: 

Για το έτος 2022 , Κ.Α : 15.6162.0013,   δαπάνη :   8.170,13 € (με Φ.Π.Α.)    

Για το έτος 2023, Κ.Α : 15.6162.0013 ,   δαπάνη : 28.577,27€ (με Φ.Π.Α )   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (  ΜΕ ΦΠΑ 24% ) :        36.747,40 €  €    

 

2ο . Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής  παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , όπως ακριβώς ορίζεται στην παρ. 8 του αρθ. 10 του 

Ν. 4830/18-09-2021 (ΦΕΚ 169 τ. Α΄) , με τις αρμοδιότητες της παρ. 9 του άρθ. 10 του ίδιου νόμου  

 

3ο  . Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής με τις αρμοδιότητες της παρ. 10 του άρθ. 

10 του παραπάνω νόμου  

4ο . Προμήθεια ταϊστρών και ποτιστριών  , σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 1496/28-02-2022 Τεχνική 

Έκθεση και Περιγραφή του αρμόδιου Τμήματος  , συνολικής δαπάνης 1.238,72  € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

5o . Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς  

(οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων μετά  πάγιου εξοπλισμού ή κατάλληλων 

αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) ή κλουβιά μεταφοράς αδέσποτων, γατοπαγίδες 

κ.τ.λ.). 

6Ο . Προμήθεια τροφών και σίτιση αδέσποτων ζώων   σε συνεργασία με τους δημότες, 

εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία που προσφέρουν έργο ( άρθρο 10 παρ. 5(γ) του Ν. 4830/2021) 

7Ο . Ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και καταχώρηση 

στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς  (ΕΜΖΣ )σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

ν.4830/2021 
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8Ο . Δημιουργία  και λειτουργία ιστοσελίδας με σκοπό την ενημέρωση των 

πολιτών και προώθηση ζώων προς υιοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ2(α) του ν.4830/2021, 

που θα λειτουργεί και ως τόπος προσέλευσης και γνωριμίας καινούργιων εθελοντών 

9ο . Προώθηση υιοθεσιών με κάθε πρόσφορο, νόμιμο και ασφαλή τρόπο 

 

10ο . Παροχή δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών και ζωοτροφών για διάστημα 6 μηνών σε 

φιλόζωους πολίτες που θα αναλάβουν την προσωρινή  φιλοξενία κουταβιών ( σκύλοι 

μικρότεροι των 5 μηνών )  

 

11ο .  Παροχή δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες του δήμου όπως 

ορίζεται στον Ν.4830/2021. 

 

12. Προσπάθεια επίτευξης στόχου για οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων ενημέρωσης 

των δημοτών με θέμα τον  νόμο 4830/2021 

 

 

 

          ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

       ΔΡΑΣΕΙΣ   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Πρόγραμμα διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του δήμου 

Ορχομενού 

- Περισυλλογή-μεταφορά 

επανένταξη  

- Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος 

– Γενική εξέταση αίματος τόσο 

για σκύλους όσο και για γάτες  

- Εξέταση σκύλων για    

λεϊσμάνια 

- Στείρωση σκύλων και γατών 

-  Εμβολιασμός 

- Αποπαρασίτωση 

- Ηλεκτρονική καταγραφή και 

σήμανση 

- Τυχόν Μικροχειρουργικές  

επέμβασεις  

- Τυχόν Διαχείριση 

καταγμάτων 

- Φαρμακοθεραπεία για 

λεϊσμάνια (καλ αζαρ) 

- Παρακολούθηση αδέσποτων  

σκύλων με επιθετική 

συμπεριφορά ή με σοβαρό 

νόσημα 

- Θεραπεία σαρκοπτικής 

ψώρας 

-  Ακτινογραφία 

-  Βιοχημικές εξετάσεις ανά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Διαρκής  
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παράμετρο 

- Υπέρηχος 

- Εξέταση ερλιχίωσης 

- Διαχείριση δηλητηριασμένου 

σκύλου 

- Μετεγχειρητική φροντίδα και 

νοσηλεία ανάλογα το 

περιστατικό 

- εύρεση αναδόχου 

- υιοθεσία  

Συγκρότηση Πενταμελούς 

Επιτροπής   

        Διαρκής  

Συγκρότηση Ειδικής 

Επιστημονικής Επιτροπής 

 Βραχυπρόθεσμα και διαρκής  

Προμήθεια ταϊστρών και 

ποτιστριών   

 Βραχυπρόθεσμα και διαρκής 

Προμήθεια πάγιου 

εξοπλισμού για την 

διαχείριση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς   

      Μεσοπρόθεσμα  

Προμήθεια τροφών και 

σίτιση αδέσποτων ζώων    

         Διαρκής  

Ηλεκτρονική σήμανση και 

καταγραφή  

         Διαρκής  

Δημιουργία  και λειτουργία 

ιστοσελίδας 

 Βραχυπρόθεσμα και διαρκής  

Προώθηση υιοθεσιών με 

κάθε πρόσφορο, νόμιμο και 

ασφαλή τρόπο 

  

          Διαρκής  

Παροχή δωρεάν 

κτηνιατρικών υπηρεσιών 

και ζωοτροφών για 

διάστημα 6 μηνών σε 

φιλόζωους πολίτες που θα 

αναλάβουν την προσωρινή  

φιλοξενία κουταβιών ( 

σκύλοι μικρότεροι των 5 

μηνών ) 

  

 

Βραχυπρόθεσμα και διαρκής 

Παροχή δωρεάν 

κτηνιατρικών υπηρεσιών 

στις ευπαθείς ομάδες του 

δήμου 

  

Βραχυπρόθεσμα και διαρκής 

Προσπάθεια επίτευξης 

στόχου για οργάνωση 

εκπαιδευτικών ημερίδων 

ενημέρωσης των δημοτών 

με θέμα τον  νόμο 

4830/2021  

  

   Μεσοπρόθεσμα  

 


