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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την 

κατασκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου 

Δίου Ολύμπου στα πλαίσια της πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

 

Η ίδρυση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα αποτελεί χώρο προσωρινής 

παραμονής και περίθαλψης, προβλέπεται να γίνει, σε έκταση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου και συγκεκριμένα, στη περιοχή Ξηροκάμπι . 

Κατόπιν τούτο και σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσκλησης Χ, ο Δήμος Δίου Ολύμπου δεσμεύει το 

συγκεκριμένο γεωτεμάχιο έκτασης Εμβαδού: 5.000,00 τ.μ.. με συμβόλαιο ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δίου Ολύμπου (ευρισκόμενο στη περιοχή Ξηροκάμπι ολικής εκτάσεως 13.095 στρεμμάτων ), 

εγγεγραμμένο στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης που πιστοποιεί με την υπ’ 

αρίθ. Απόφαση 1216 του 2006 απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΙΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταγράφηκε στα 

βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στο Τόμο 627 και με ΑΎΞ. Αρίθ. 133. Το 

συγκεκριμένο ακίνητο ευρίσκεται πλησίον της θέσης «ΣΙΛΟ».  

 

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας, είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο. Οι όροι δόμησης δίδονται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα.  

 

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας, είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο. Οι όροι δόμησης δίδονται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα και επιθυμεί να προβεί 

στην κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με σκοπό 

την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου στον τομέα της εφαρμογής 

του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. 



 

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της υλοποίησης της παραπάνω 

υπηρεσίας μέσω του εξωτερικού συνεργάτη, (ο οποίος θα έχει συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των 

Υπηρεσιών του Δήμου, για το συντονισμό, την εποπτεία και την καθοδήγηση τους) θα πρέπει αυτός 

να προχωρήσει στις παρακάτω εξής εργασίες :  

 

• Διεύρυνση του οικοπέδου. 

• Τεχνική έκθεση της κτιριακής συγκρότησης του υπό ίδρυση καταφυγίου. 

• Τεχνική έκθεση του εξοπλισμού του υπό ίδρυση καταφυγίου. 

• Διερεύνηση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• Δημιουργία του φακέλου του έργου που θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για 

την χρηματοδότηση του Δήμου μας.  

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια οικοδομής  

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εν συντομία, οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος αφορούν κυρίως στην υποστήριξη, 

καθοδήγηση και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να συνταχθεί ο 

απαραίτητος φάκελος του έργου με τελικό σκοπό την κατασκευή του καταφυγίου και τη 

χρηματοδότηση του από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και επομένως θα πρέπει να πράξει 

ενδεικτικά και τα εξής: 

 

❖ Διερεύνηση του οικοπέδου που θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει: 

• Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του χώρου (τοπογραφικό) 

• Έλεγχος των χρήσεων γης 

• Πολεοδομικός Έλεγχος 

• Έλεγχος έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. 

 

❖ Συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου, εποπτεία, συντονισμός και καθοδήγηση για 

την σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Δίου Ολύμπου. 

❖ Αποτύπωση, καταγραφή και σχεδίαση του υπό κατασκευή καταφυγίου και του εξοπλισμού 

του.  

❖ Υπόδειξη μέτρων Πυρασφάλειας που θα πρέπει να εγκατασταθούν 

❖ Δημιουργία φακέλου για τη διαδικασία υπαγωγής της εγκατάστασης σε πρότυπες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων. 

❖ Δημιουργία του φακέλου του έργου που θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για 

την χρηματοδότηση του Δήμου μας. 

• Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών.  

• Σύνταξη των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων. 

❖ Εκπόνηση απολογιστικής έκθεσης για κάθε μία από τις παραπάνω ενέργειες του και παράδοση 

της στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει: 

❖ να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και να τις ακολουθεί κατά τη 

διάρκεια παροχής των εργασιών του, 



❖ να λάβει τα αρχικά στοιχεία που αφορούν την παροχή της υπηρεσίας του, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τις οποίες θα οργανώσει το πλάνο υλοποίησης του έργου 

(καθορισμό προτεραιοτήτων, οργάνωση επαφών, χρονοδιάγραμμα επισκέψεων κτλ), 

❖ Να επισκέπτεται και να εγκαθίσταται στην έδρα του Δήμου όταν απαιτείται μαζί με τον 

απαραίτητο τεχνολογικό του εξοπλισμό, για την αποτελεσματικότερη τεχνική στήριξη. 

 

Σημειώνεται, ότι σε όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε 

απαιτούμενη υπηρεσία ή ενέργεια που θα απαιτηθεί για την τελική άδεια λειτουργίας της 

εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω σχεδιασμού, της ισχύουσας νομοθεσίας και 

των προδιαγραφών για το συγκεκριμένο έργο.  

 

Ως τελικό παραδοτέο του συμβούλου θα υπάρχει η έκθεση του τεχνικού συμβούλου η οποία θα 

παρουσιάζει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σχετικά με 

την σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου Δίου Ολύμπου. 

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι σύμφωνα με τις ως προαναφερόμενες ισχύουσες προδιαγραφές. Η 

ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι 

πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στην οικονομική προσφορά θα γράφεται το ποσό ολογράφως και αριθμητικά. Η οικονομική προσφορά 

επιπλέον θα περιέχει την ημερομηνία που συντάχθηκε την σφραγίδα και την υπογραφή του 

προσφέροντα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας εργασίας είναι η ανώτατη προσφερόμενη 

τιμή. Προσφορά που περιέχει προσφερόμενη τιμή πάνω από την προϋπολογισθείσα θεωρείται 

απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

 

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση απαιτείται η απασχόληση προσωπικού που 

θα διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική δραστηριότητα και οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται 

συστηματικά και αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του έργου. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την 

κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 

Δήμου Διός Ολύμπου (CPV 73220000-0) 

4.032,30 € 

Σύνολο 4.032,30 € 

Φ.Π.Α. 24% 967,70 € 

Γενικό Σύνολο  5.000,00 € 

 

Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € εκ των οποίων 967,70 € είναι για το 

Φ.Π.Α. 

 

 



Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης. 

 

CPV:71530000-2. 

  

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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