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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 174 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2022-2023. 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 05η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 29160/01-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη 

Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 

9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος 

Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) 

Καφφές Θεόδωρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Νάρης Αλέξανδρος, 20) 

Νασιώκας Παναγιώτης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Παναγιώτου 

Ιωάννης, 24) Παπαδούλης Γεώργιος, 25) Παπαποστόλου Δημήτριος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) 

Ραπτοτάσιου Ουρανία, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 

31) Τζατζάκης Φώτιος και 32) Τσιλιμίγκας Χρήστος 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Γεωργάκης 

Δημήτριος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Γούλας Παναγιώτης, 5) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 

6) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη, 8) Κρίκης Πέτρος, 9)) Λώλος 

Αχιλλέας, 10) Μαβίδης Δημήτριος, 11) Μόρας Ευάγγελος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) 

Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Παπαπαρίσης Απόστολος, 16) 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας και 17) Τσακίρης Μιχαήλ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 

του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 

Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ανδριτσόπουλος 

Ανδρέας, Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος και Αλεξούλης Ιωάννης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 

επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου 

Λαρισαίων για τα έτη 2022-2023 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. To άρθρο 65 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τα άρθρο 11, 10 παρ. 1 και 3 παρ.2 περ. α του Ν. 4830/2021. 

3. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27178/22-06-2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση 

των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2022-2023. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 27199/22-06-2022 εισήγηση της Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων 

Γιάννουλης, Κοιλάδας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αγορίτσας Απρίλη, η οποία έχει ως 

εξής: 

Θέτοντας υπόψη σας: 

1. Το άρθρο 3, παρ. 2, περ.α του νόμου 4830/2021 

2. Το άρθρο 10, παρ. 1 του νόμου 4830/2021 

3. Το άρθρο 11 του νόμου 4830/2021 

Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε το υπ΄ αρ. πρωτ. 27178/22-06-2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για 

την Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2022-2023. Το 

συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα υποβληθεί στην συνέχεια προς έγκριση στο Τμήμα 

Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Παπαδούλη Γεωργίου και Παναγιώτου 

Ιωάννη. 

6. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νάρη Κωνσταντίνου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27178/22-06-2022 Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη 

Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2022-2023, το 

οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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1. Νομικό πλαίσιο 

 

 

 Με το νόμο 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/17-9-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» ορίστηκε νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 αυτού, οι Δήμοι έχουν την 

αρμοδιότητα σύνταξης και υποβολής προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με το νόμο 4830/2021 προς τον σκοπό της ευζωίας 

και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας 

νέων αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου.  

 Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10, παράγραφο 1, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, 

(β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο 

ΕΜΖΣ («Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς»), (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) 

την υιοθεσία τους.  

 Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων 

που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

κάθε δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 2(α). Επίσης το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τους βασικούς όρους συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές 

οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 Οι Δήμοι θα χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος από 

το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος», το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 

11 του ν. 4830/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 7, με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, που εκδίδεται ετησίως, θα καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης που θα λαμβάνει 

κάθε δήμος για την υλοποίηση δράσεων του ν. 4830/2021, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, 

των επιδόσεων κάθε δήμου ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του 

προγράμματος. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 

ν. 4830/2021 είναι δυνατόν να επιβάλλεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρακράτηση 

μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  

 Σε εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο, ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει στη σύνταξη του 

«Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λαρισαίων 2022 – 2023».  
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2. Γενικά στοιχεία του Δήμου Λαρισαίων  

 

 

2.1 Θέση και έκταση του Δήμου 
 

 Ο Δήμος Λαρισαίων έχει έκταση 335,12 τ.χλμ., βρίσκεται στο κέντρο της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, ενώ συνορεύει βόρεια με το Δήμο Τυρνάβου, βορειοανατολικά με τον Δήμο Τεμπών, 

νότια με τον Δήμο Κιλελέρ και δυτικά με τους Δήμους Φαρκαδόνας και Παλαμά. 

 Η Λάρισα είναι η μεγαλύτερη, σε έκταση και 

πληθυσμό, πόλη της Κεντρικής Ελλάδος, πρωτεύουσα του 

ομώνυμου Νομού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η πόλη 

της Λάρισας κατέχει θέση εξέχουσας οικονομικής 

σημασίας επί του οδικού άξονα Πατρών – Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.) που ενώνει τα δύο 

μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη 

(βόρεια και νότια Ελλάδα). Επιπλέον βρίσκεται πάνω στον 

βασικό σιδηροδρομικό άξονα της Ελλάδας και συνδέεται οδικά με το δυτικό τμήμα της χώρας 

(Ήπειρος). Η πόλη της Λάρισας συγκεντρώνει λειτουργίες οικισμού πρώτου επιπέδου και αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά την καθιστούν 

ως μία από τις δυναμικότερες αστικές περιοχές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης.  

 Νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρισας και εντός της περιαστικής της ζώνης εντοπίζονται οι 

τοπικές κοινότητες του Δήμου: Κοιλάδα, Αμυγδαλέα, Ελευθερές, Κουτσόχερο, Λουτρό, Μάνδρα 

και Ραχούλα που αποτελούν αγροτικές περιοχές. Εκτός της Κοιλάδας που αποτελεί οικισμό 4ου 

επιπέδου όλες οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες αποτελούν οικισμούς 5ου επιπέδου. Η Κοιλάδα 

κατέχει κεντρική θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες. 

 Βορειοδυτικά της πόλης εντοπίζονται η Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης και η Δημοτική 

Κοινότητα Φαλάνης στην οποία εντάσσεται και ο οικισμός Δασοχωρίου οι οποίες αποτελούν 

αμιγώς πεδινή - αγροτική περιοχή. Η δημοτική κοινότητα Γιάννουλης αποτελεί οικισμό 4ου 

επιπέδου ενώ η Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης καθώς και ο οικισμός Δασοχωρίου ανήκουν στο 5ο 

επίπεδο. Η Γιάννουλη με το πολεοδομικό συγκρότημα της Λάρισας λειτουργούν ως ισχυρά 

διασυνδεδεμένο σύστημα και υπάρχει σαφής τάση δημιουργίας ενός συνεχούς οικιστικού ιστού. 

 

2.2 Ιστορικό ίδρυσης του Δήμου 
 

 Με το ΦΕΚ 126 στις 2 Απριλίου του 1883 διαιρέθηκε η επαρχία Λαρίσης του Νομού 

Λαρίσης σε Δήμους, και συστήθηκε ο Δήμος Λαρίσης. Ο Νόμος 2539/1997 (πρόγραμμα 

«Καποδίστριας») μετέβαλε τα διοικητικά όρια του Δήμων μέσω συνενώσεων οπότε με το ΦΕΚ 

244/τ.Α΄/04-12-1997 συστήθηκε ο Δήμος Λαρισαίων αποτελούμενος από τον Δήμο Λαρίσης και 

την κοινότητα Τερψιθέας. Στη συνέχεια το 2006 πραγματοποιήθηκε η διαίρεση του Δήμου 

Λαρισαίων σε τέσσερα (4) δημοτικά διαμερίσματα (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/12-19-2006). Με τον 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστάθηκε ο Δήμος Λαρισαίων με έδρα 

τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β. Κοιλάδας και γ. Γιάννουλης, οι οποίοι 

καταργήθηκαν ενώ με το ΦΕΚ 1292/τ.Β΄/11-08-2010 πραγματοποιήθηκε η διοικητική διαίρεση του 

Δήμου ως εξής: Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης, Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας, Δημοτική Ενότητα 

Λαρισαίων.  

 

 

2.3 Διοικητική Διαίρεση – Κοινότητες 
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 Με το ΦΕΚ 1292/τ.Β΄/11-08-2010 και σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης 

πραγματοποιήθηκε η διοικητική διαίρεση του Δήμου Λαρισαίων σε τρεις Δημοτικές Ενότητες, που 

συμπεριλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» τις εξής 

Κοινότητες:  

 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1. Κοινότητα Γιάννουλης 

2. Κοινότητα Φαλάννης 

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

3. Κοινότητα Αμυγδαλέας 

4. Κοινότητα Ελευθερών 

5. Κοινότητα Κοιλάδος 

6. Κοινότητα Κουτσοχέρου 

7. Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης 

8. Κοινότητα Μάνδρας 

9. Κοινότητα Ραχούλας 

 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

10. 1η Κοινότητα Λαρίσης  

11. 2η Κοινότητα Λαρίσης  

12. 3η Κοινότητα Λαρίσης  

13. 4η Κοινότητα Λαρίσης  

14. Κοινότητα Τερψιθέας 
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Χάρτης Κοινοτήτων Δήμου Λαρισαίων 
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2.4 Πληθυσμός 
 

 Ο πληθυσμός του Δήμου Λαρισαίων (ο μόνιμος και ο πραγματικός) σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ (2011) παρουσιάζεται στον πίνακα 1 ανά κοινότητα. 

 

Πίνακας 1: Πληθυσμός Δήμου Λαρισαίων ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα  (2011) 

 Μόνιμος 

πληθυσμός 

Πραγματικός 

πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  162.591 161.339 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

146.926 145.867 

1η Κοινότητα Λάρισας 31.522 31.338 

2η Κοινότητα Λάρισας 42.135 42.156 

3η Κοινότητα Λάρισας 32.785 32.072 

4η Κοινότητα Λάρισας 36.472 36.310 

Κοινότητα Τερψιθέας 1.992 2.019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

12.496 12.280 

Κοινότητα Γιάννουλης 7.885 7.739 

Κοινότητα Φαλάννης 4.611 4.541 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

3.169 3.192 

Κοινότητα Αμυγδαλέας 336 330 

Κοινότητα Ελευθερών 520 527 

Κοινότητα Κοιλάδος 628 635 

Κοινότητα Κουτσοχέρου 327 321 

Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης 332 353 

Κοινότητα Μάνδρας 512 512 

Κοινότητα Ραχούλας 514 514 

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. Ίδια Επεξεργασία 
 

 

2.5  Διοικητική διάρθρωση 

 

 Ο Δήμος Λαρισαίων περιλαμβάνει δέκα τέσσερις (14) Διευθύνσεις, δύο (2) αυτοτελή 

γραφεία και τέσσερα (4) αυτοτελή τμήματα. Μεταξύ των Διευθύνσεων συγκαταλέγεται η 

Διεύθυνση Πρασίνου, στην οποία ανήκει το Τμήμα Ζώων Αστικού Χώρου που έχει σαν 

αρμοδιότητα την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την λειτουργία του Δημοτικού 

Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων και του Δημοτικού Κτηνιατρείου. Για την λειτουργία του 

Τμήματος, αρμόδιος είναι ο Αντιδήμαρχος δημοτικών ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Τμήμα Ζώων Αστικού Χώρου υπηρετούν σήμερα τέσσερις (4) τακτικοί 

υπάλληλοι: ένας (1) κτηνίατρος (ΠΕ) – προϊστάμενος τμήματος, ένας (1) διοικητικός  υπάλληλος 

(ΠΕ), ένας (1) εργάτης καθαριότητας (ΥΕ) και ένας (1) οδηγός (ΔΕ). Απασχολείται επίσης ένας (1) 

τεχνολόγος γεωπονίας (ΤΕ) (ΙΔΟΧ για 2 έτη). Κατά διαστήματα υπηρετούν στο Τμήμα εποχικοί 

υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με διάφορες διαδικασίες (κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ, 

8μηνα Δήμου).  
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3. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον Δήμο Λαρισαίων 

  

  

 Ο Δήμος Λαρισαίων ξεκίνησε την υλοποίηση δράσεων για την διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς το 2001, οπότε έγινε η θεμελίωση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού 

Καταφυγίου αδέσποτων ζώων (στις οποίες περιλαμβάνεται και Δημοτικό Κτηνιατρείο) καθώς και η 

πρόσληψη κτηνιάτρου τακτικού υπαλλήλου του Δήμου. Το 2004 περισυλλέχτηκε, στειρώθηκε, 

εμβολιάστηκε, αποπαρασιτώθηκε και φιλοξενήθηκε ο πρώτος αδέσποτος σκύλος στο Καταφύγιο. 

Έκτοτε, το Δημοτικό Καταφύγιο και το Δημοτικό Κτηνιατρείο λειτουργούν ανελλιπώς, 

προσφέροντας κτηνιατρική περίθαλψη, φιλοξενία και δυνατότητα υιοθεσίας σε αδέσποτους 

σκύλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το όραμα “κανένα ζώο απροστάτευτο, 

κανένα ζώο χωρίς φροντίδα”, γίνεται καθημερινή πράξη με την αδιάκοπη και μακροχρόνια 

λειτουργία των δομών αυτών. Η λειτουργία αυτή έχει σαν συνέπεια τον αποτελεσματικό έλεγχο του 

πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων καθώς και την βελτίωση της υγειονομικής τους κατάστασης.  

 Σήμερα, διαπιστώνουμε εγκαταλείψεις σκύλων, ιδίως κουταβιών, κυρίως στις 

περιφερειακές κοινότητες του Δήμου μας.  

 Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γάτων. Γι’ 

αυτό, από το 2016, σε συνεργασία με μέλη φιλοζωικών σωματείων της περιοχής μας καθώς και με 

πολίτες που φροντίζουν αδέσποτες γάτες, γίνεται σταδιακή περισυλλογή και στείρωσή τους στο 

Δημοτικό Κτηνιατρείο. Επίσης, το 2020, μετά από την σχετική άδεια παραχώρησης του Δημοτικού 

Κτηνιατρείου από το Δημοτικό Συμβούλιο, κτηνίατροι- μέλη του Κτηνιατρικού Συλλόγου Ν. 

Λάρισας, πραγματοποίησαν εθελοντικά στειρώσεις σε εβδομήντα (70) αδέσποτες γάτες. 

 Από την έναρξη λειτουργίας του  Δημοτικού Καταφυγίου  αδέσποτων ζώων και του  

Δημοτικού Κτηνιατρείου (2004) και μέχρι το τέλος του 2020, ο Δήμος Λαρισαίων 

πραγματοποίησε: 3.476 στειρώσεις αδέσποτων σκύλων, 181 στειρώσεις αδέσποτων γάτων, 1.300 

υιοθεσίες ενήλικων σκύλων και 2.009 υιοθεσίες κουταβιών.  

 Οι δράσεις ανά τομέα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχουν ως εξής: 

 

3.1. Φιλοξενία ζώων -  Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 

 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων     

θεμελιώθηκαν το 2001 και ολοκληρώθηκαν το 2003 σε έκταση 10 στρεμμάτων που βρίσκεται στην 

περιοχή “Μεζούρλο” Λάρισας. Η έκταση  παραχωρήθηκε για χρήση από το Τ.Ε.Ι. Λάρισας στο 

Δήμο Λαρισαίων με συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφηκε από τον τότε Δήμαρχο Λαρισαίων 

Κων/νο Τζανακούλη και τον τότε Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Άγγελο Τζαχάνη. Η παραχώρηση 

είχε εικοσαετή διάρκεια (2000- 2020). Το 2019, το Τ.Ε.Ι. καταργήθηκε ως Αυτοτελές Νομικό 

Πρόσωπο και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως στα 

ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του καταργηθέντος Τ.Ε.Ι. Έτσι, με συμβολαιογραφική πράξη 

που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη, η εν λόγω παραχώρηση χρήσης του ακινήτου 

παρατάθηκε για άλλα είκοσι (20) έτη (2020- 2040), προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του 

Καταφυγίου.  

 Η έναρξη λειτουργίας του Καταφυγίου. πραγματοποιήθηκε το 2004, σύμφωνα με την Άδεια 

Ίδρυσης και την Άδεια Λειτουργίας που εκδόθηκαν  από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.  

 

3.1.1. Περιγραφή εγκατάστασης 

 

 Το Δημοτικό Καταφύγιο διαθέτει τριάντα οκτώ (38) θαλάμους φιλοξενίας σκύλων, αίθουσα 

απομόνωσης ασθενών ζώων, αποθήκη ζωοτροφών, αίθουσα παρασκευής τροφής, γραφείο 
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διοίκησης, αποδυτήρια προσωπικού, W.C. Στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου στεγάζεται επίσης 

το Δημοτικό Κτηνιατρείο, η λειτουργία του οποίου θα περιγραφεί στον τομέα “Κτηνιατρική 

περίθαλψη”. Κάθε θάλαμος φιλοξενίας αποτελείται από εσωτερικό χώρο ανάπαυσης εμβαδού 

2,50m2 και εξωτερικό χώρο άσκησης εμβαδού 8,25m2, οι οποίοι χωρίζονται μεταξύ τους με 

συρόμενο πορτάκι. Επίσης διαθέτει αυτόματη ποτίστρα, σκεύη παροχής τροφής και κρεβατάκι – 

στρωματάκι ανάπαυσης. 

 

3.1.2. Καθαριότητα 

 

 Καθημερινά, όλοι οι φιλοξενούμενοι σκύλοι βγαίνουν στον  εξωτερικό χώρο άσκησης και 

παράλληλα καθαρίζεται ο εσωτερικός χώρος ανάπαυσης με νερό υπό πίεση καθώς και με την 

χρήση εγκεκριμένων απορρυπαντικών. Καθαρίζονται επίσης τα σκεύη παροχής τροφής και οι 

ποτίστρες. Πρόσφατα, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, έγινε η προμήθεια πλυντηρίου 

πιάτων και πλυντηρίου – στεγνωτηρίου ρούχων για το πλύσιμο των σκευών και των στρωμάτων 

των ζώων αντίστοιχα. Ο εξωτερικός χώρος άσκησης καθαρίζεται επίσης καθημερινά μετά την 

είσοδο των ζώων στον εσωτερικό χώρο. Τα λύματα καταλήγουν στο δίκτυο του βιολογικού 

καθαρισμού του Δήμου.  

 Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται γενική απολύμανση- μικροβιοκτονία, 

καθώς και μυοκτονία και απεντόμωση.  

 

3.1.3. Σίτιση ζώων 

 

 Τα ζώα σιτίζονται καθημερινά με καλής ποιότητας ξηρά τροφή για σκύλους, κονσέρβα για 

σκύλους και γάλα σκόνη, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

3.1.4. Επισκεψιμότητα 

 

 Το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων είναι επισκέψιμο για το κοινό καθημερινά, τις 

εργάσιμες ημέρες ,προκειμένου να προωθηθούν οι υιοθεσίες των ζώων . 
 

 

3.1.5. Επισκευές- Συντηρήσεις 

 

 Ο Δήμος Λαρισαίων αιτήθηκε χρηματοδότησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 42256/03-06-2019 πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για το έργο «Επισκευές,  Συντηρήσεις και Προμήθειες Δημοτικού Κυνοκομείου 

Λάρισας» (Υποέργο Ι με προϋπολογισμό 319.156,67€ συμπ. Φ.Π.Α.). Το αίτημα εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62295/29.09.2020 Πράξη Ένταξης του Δήμου Λαρισαίων. Ο ανάδοχος 

προσέφερε το έργο με τιμή 139.713,09€. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής επισκευές- συντηρήσεις: 
 

 α. Κατασκευάστηκε απομονωτήριο ασθενών ζώων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 

ανάρρωσης των ασθενών ζώων και την προστασία της υγείας των υπολοίπων. Ο χώρος της 

υφιστάμενης αποθήκης διαχωρίστηκε σε δύο τμήματα, με χρήση τοιχοπετάσματος, ώστε το ένα να 

διαμορφωθεί σε απομονωτήριο ασθενών ζώων με κατάλληλα κλουβιά. Για τη λειτουργία του 

αναδιαμορφώθηκε - επεκτάθηκε  το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, 

καθώς και το ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο. 

 β. Στους χώρους των θαλάμων φιλοξενίας των ζώων κατασκευάστηκε σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης τοιχοποιιών, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ζώων από τις ακραίες 

καιρικές συνθήκες. Επίσης, όλα τα δάπεδα των θαλάμων επιστρώθηκαν με πλακίδια, ώστε να είναι 

ευκολότερος ο καθαρισμός τους και να βελτιωθεί η ποιότητα στέγασης των ζώων. Σε έξι θαλάμους  
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κατασκευάστηκαν νέα ενισχυμένα σιδηρά κιγκλιδώματα και θύρες, ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

μεγαλόσωμα ή επικίνδυνα σκυλιά.  Χρωματίστηκαν όλες οι τοιχοποιίες εσωτερικές και εξωτερικές 

και ελαιοχρωματίστηκαν όλα τα σιδηρά κιγκλιδώματα των θαλάμων φιλοξενίας για λόγους 

συντήρησης και καθαριότητας. Λόγω υφιστάμενων βλαβών, αντικαταστάθηκε το υπάρχον ορατό 

δίκτυο  ύδρευσης των θαλάμων φιλοξενίας των ζώων με νέο δίκτυο κατάλληλης διαμέτρου και με 

υπεδάφια τοποθέτηση. Επίσης, αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες ποτίστρες και οι παροχές νερού σ’ 

αυτές. 

 γ. Σε όλες τις εξωτερικές θύρες αλουμινίου του κτιρίου του Καταφυγίου  κατασκευάστηκαν 

σιδηρές θύρες ασφαλείας και σε όλα τα εξωτερικά υαλοστάσια αλουμινίου κατασκευάστηκαν 

σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας, για να βελτιωθεί η ασφάλεια του κτιρίου. Ο χώρος των 

υφιστάμενων γραφείων διαχωρίστηκε με τοιχοπέτασμα και υαλοστάσια για την εύρυθμη 

λειτουργία της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα αναδιαμορφώθηκε -επεκτάθηκε το δίκτυο θέρμανσης και το 

ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο. Επίσης,  χρωματίστηκαν όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές 

τοιχοποιίες και ελαιοχρωματίστηκαν οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες του κτιρίου. 

 δ. Εξαιτίας των βλαβών αντικαταστάθηκε το δίδυμο σύστημα άντλησης ακαθάρτων με νέο 

δίδυμο αντλητικό σύστημα,  επιδιορθώθηκε ο αυτοματισμός λειτουργίας του και επισκευάστηκε 

και αντικαταστάθηκε το δίκτυο αποχέτευσης  ακαθάρτων των ζώων (σωληνώσεων και φρεατίων) 

σε τμήματα που υπάρχει καθίζηση του εδάφους. 

 ε. Εγκαταστάθηκαν νέα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου και  

επισκευάστηκαν τα συστήματα πυροπροστασίας. 

 στ. Φυτεύτηκαν δένδρα και θάμνοι στον περιβάλλοντα των θαλάμων φιλοξενίας χώρο, ώστε 

να προσομοιάζει κατά το δυνατό στο φυσικό περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα φιλοξενίας 

των ζώων και εγκαταστάθηκε νέο αρδευτικό σύστημα. 

 Οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2021. 

 

3.2. Κτηνιατρική περίθαλψη – Δημοτικό Κτηνιατρείο 

 

 Το Δημοτικό Κτηνιατρείο λειτουργεί ανελλιπώς από το 2004. Διαθέτει άδεια λειτουργίας 

από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Εκεί οδηγούνται τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και υπόκεινται σε κτηνιατρική 

εξέταση, αποπαρασίτωση, στείρωση, εμβολιασμό, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στην 

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπ.Α.Α.Τ. ως αδέσποτα. Σε περιστατικά 

ασθενών ή τραυματισμένων ζώων, ορίζεται από τον κτηνίατρο και εφαρμόζεται η κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή. 

Όλοι οι  αδέσποτοι σκύλοι άνω των έξι (6) μηνών ελέγχονται για τη Λεϊσμανίωση. Η διαχείρισή 

τους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.2, 3, 4,5 του ν. 4830/2022.  

 Σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκαν: 

 Εβδομήντα τέσσερις (74) στειρώσεις θηλυκών σκύλων, ογδόντα μία (81) στειρώσεις 

αρσενικών σκύλων, εβδομήντα τέσσερις (74) στειρώσεις θηλυκών γάτων και τριάντα επτά (37) 

στειρώσεις αρσενικών γάτων. Επίσης, αλλοδαπός εθελοντής κτηνίατρος, μετά από την σχετική 

άδεια παραχώρησης του Δημοτικού Κτηνιατρείου από το Δημοτικό Συμβούλιο, προέβη σε 

στείρωση είκοσι ενός (21) θηλυκών σκύλων, δώδεκα (12) αρσενικών σκύλων, εκατόν πενήντα 

(150) θηλυκών γάτων και πενήντα έξι (56) αρσενικών γάτων.  

 Όλα τα παραπάνω αδέσποτα ζώα εμβολιάστηκαν τουλάχιστον έναντι της λύσσας, 

αποπαρασιτώθηκαν, σημάνθηκαν ηλεκτρονικά και καταγράφηκαν στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση Δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ. Επιπλέον οι σκύλοι ελέγχθηκαν για τη Λεϊσμανίωση. 

 

3.3. Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
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 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς πραγματοποιείται μέσα στα διοικητικά 

όρια του Δήμου με όχημα του Δήμου, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του πρόκειται να 

αντικατασταθεί από νέο (φορτηγό κάτω των 3,5 τόνων – τύπου van), η προμήθεια του οποίου έχει 

εγκριθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Επίσης, υπάρχει εξοπλισμός περισυλλογής ζώων: 

κλουβιά μεταφοράς, παγίδες σύλληψης σκύλων, δίχτυα, αρπάγες σύλληψης σκύλων, ειδικά γάντια, 

περιλαίμια, οδηγοί, φίμωτρα. 

 Η προσέγγιση και η σύλληψη των ζώων γίνεται από άτομο έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων 

συντροφιάς. Πολλές φορές, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αδέσποτων γάτων αλλά και σε 

περιπτώσεις δύστροπων αδέσποτων σκύλων, υπάρχει συνεργασία με μέλη φιλοζωικών σωματείων 

της περιοχής μας καθώς και με πολίτες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα. Κατά το έτος 2021, 

περισυλλέχτηκαν περίπου εξακόσια (600) αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων γίνεται κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας, αλλά και 

κατόπιν αιτημάτων δημοτών. Τα αιτήματα γνωστοποιούνται στον Δήμο μέσω της εφαρμογής 

«Novoville» και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το «Γραφείο Πολιτών» του Δήμου. Με αυτό 

το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με την πορεία του 

αιτήματος. 

 Η επανένταξη των ζώων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα 

με τα αρχεία της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2021, επανεντάχτηκαν εκατόν πέντε (105) αδέσποτοι 

σκύλοι και διακόσιες εξήντα τρεις (263) αδέσποτες γάτες. 
 

3.4. Υιοθεσία 

 

 Το Δημοτικό Καταφύγιο είναι επισκέψιμο για το κοινό, προκειμένου να προωθηθούν οι 

υιοθεσίες των ζώων. Οι πολίτες ξεναγούνται στους θαλάμους φιλοξενίας των ζώων και 

ενημερώνονται λεπτομερώς για το ζώο που θέλουν να υιοθετήσουν, όσον αφορά το ιστορικό του, 

την ηλικία του, τον χαρακτήρα του, τις ανάγκες του κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι 

πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα στην μετέπειτα συμβίωσή του με το νέο ιδιοκτήτη. 

 Η υιοθεσία διεκπεραιώνεται στο γραφείο διοίκησης του Καταφυγίου με την επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας  και του Α.Φ.Μ. από τον ενδιαφερόμενο. Το ζώο καταχωρείται στην 

ΔΗΒΔ του Υπ.Α.Α.Τ. σαν δεσποζόμενο, με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης 

εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του ζώου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, 

στο έγγραφο υιοθεσίας που υπογράφει, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την καλή μεταχείριση του ζώου 

σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση και γενικά για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη (ν.4830/21, άρ. 9,άρ. 4,παρ. 13).  

 Στην προώθηση των υιοθεσιών συμβάλλει κατά πολύ και η εφαρμογή των συμφωνητικών 

με τα φιλοζωικά σωματεία «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας» και «Animal».  

 Σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκαν: 

 Εκατόν είκοσι οκτώ(128) υιοθεσίες ενηλίκων σκύλων, εβδομήντα τρεις (73) υιοθεσίες 

κουταβιών και τέσσερις (4) υιοθεσίες γάτων. 

 

3.5. Πενταμελής Επιτροπή 

 

 Με απόφαση Δημάρχου έχει συσταθεί πενταμελής επιτροπή με βάση τα όσα όριζε η 

προηγούμενη νομοθεσία (ν. 4039/2012) με μέλη: δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Λαρισαίων, δύο 

(2) μέλη φιλοζωικών σωματείων της περιοχής μας, έναν (1) κτηνίατρο.  

 

3.6. Συμφωνητικά με φιλοζωικά σωματεία 

 

 Την 1/7/2020, υπογράφηκαν, κατόπιν έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ του 

Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη και των φιλοζωικών σωματείων «Αδέσποτοι 
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Εθελοντές Λάρισας» και «Animal» συμφωνητικά συνεργασίας διάρκειας δύο (2) ετών. Σκοπός των 

συμφωνητικών είναι, κατά κύριο λόγο, η συμβολή των φιλοζωικών σωματείων στο έργο του 

Δήμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του 

Δήμου Λαρισαίων, η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση, με κάθε 

τρόπο, των κατοίκων του Δήμου, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς για τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν 

από την ισχύουσα νομοθεσία στην περίπτωση παράβασης των διατάξεών της και γενικώς στην 

ανάγκη επίδειξης σεβασμού στη ζωή με όποια μορφή και σχήμα. 

 Αντικείμενο των συμφωνητικών είναι η συνεργασία των δυο συμβαλλόμενων για την 

περισυλλογή και την προώθησή των ζώων για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 Περιληπτικά, η περιγραφή του έργου είναι η εξής: 

Τα φιλοζωικά σωματεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σε κάθε περιστατικό αδέσποτου ζώου συντροφιάς 

την οικονομική τους κατάσταση και τη διάθεση κατάλληλου μέσου και υλικών μεταφοράς θα 

καταβάλουν προσπάθεια να συμβάλουν  στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων 

ζώων με :  

        α. Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων που διαβιούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων 

και που δεν έχουν περισυλλεχθεί από τον Δήμο και ως εκ τούτου δεν έχουν σημανθεί, καταγραφεί, 

αποπαρασιτωθεί, εμβολιαστεί και στειρωθεί, με σκοπό την σήμανση και καταγραφή, και την 

προώθησή τους για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το κόστος περισυλλογής και 

μεταφοράς βαρύνει το φιλοζωικό σωματείο και συγκεντρώνεται από δωρεές προς το φιλοζωικό 

σωματείο. Η περισυλλογή των ζώων αυτών μπορεί να γίνεται και κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου. 

 Τα ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο όπου υποβάλλονται σε 

αποπαρασίτωση, εμβολιασμό, σήμανση και καταγραφή στη ΔΗΒΔ ως αδέσποτα του Δήμου 

Λαρισαίων. Έχει προηγηθεί και η εξέταση των σκύλων για την Λεϊσμανίωση. Στη συνέχεια τα ζώα 

δίδονται για υιοθεσία στα φιλοζωικά σωματεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν τα 

φιλοζωικά σωματεία βρουν κατάλληλο φυσικό πρόσωπο ή άλλο φιλοζωικό σωματείο για υιοθεσία 

του ζώων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα παραχωρούνται τα ζώα με την τήρηση της νόμιμης 

διαδικασίας αλλαγής ιδιοκτησίας. 

 β. Προώθηση για υιοθεσία αδέσποτων ζώων που έχουν ήδη περισυλλεχθεί από τον Δήμο . 

 γ. Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων γάτων που διαβιούν στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Λαρισαίων.  

 

3.7. Εκπαίδευση 
 

 Το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων και το Δημοτικό Κτηνιατρείο δέχονται 

επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Παν/μίου Θεσσαλίας. Επίσης, δέχονται φοιτητές του Παν/μίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου 

Παν/μίου Θεσσαλονίκης για πρακτική άσκηση. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον μήνα Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

εκπαιδευτικές επισκέψεις: 

 α. Φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής του  Παν/μίου Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στο  Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων και το Δημοτικό 

Κτηνιατρείο στα πλαίσια του μαθήματος “Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων και Σχετική Νομοθεσία”. 

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την προϊσταμένη του Τμήματος Ζώων 

Αστικού Χώρου για την λειτουργία του Καταφυγίου και για τις νομικές απαιτήσεις που 

προκύπτουν από το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Παράλληλα οι φοιτητές 

παρακολούθησαν και πραγματοποίησαν βασικές κτηνιατρικές πράξεις περίθαλψης ζώων 

(στειρώσεις, εμβολιασμοί, αιμοληψίες κτλ) υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου κτηνιάτρου. 
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 β. Μαθητές της ειδικότητας “Βοηθός Κτηνιάτρου”του τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου 

“Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Henrykowie” της πόλης Henrykow της 

Πολωνίας που βρίσκονταν στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος “Erasmus”, 

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων και το 

Δημοτικό Κτηνιατρείο. Οι μαθητές είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν από την προϊσταμένη του 

Τμήματος Ζώων Αστικού Χώρου για την λειτουργία του Καταφυγίου, καθώς και να 

πραγματοποιήσουν βασικές πράξεις περίθαλψης ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις) υπό την 

επίβλεψη του υπεύθυνου κτηνιάτρου. 

 

4. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών (2021) 

  

 Για την εν γένει διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 

οι κάτωθι αναθέσεις υπηρεσιών και προμηθειών:  

 

4.1. Παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 

 

 Η υπηρεσία αφορά την κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και 

τις στειρώσεις αρσενικών και θηλυκών ζώων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση 

και μέσα στο ωράριο της υπηρεσίας με την υποχρέωση ο Δήμος Λαρισαίων να προμηθεύει τα 

απαραίτητα υλικά, εργαλεία και φάρμακα. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο δημοτικό 

κτηνιατρείο και είναι οι εξής: 

1. Κλινική εξέταση (280) 

2. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις  (500) 

3. Αιμοληψίες (180) 

4. Στειρώσεις  (208) 

5. Ηλεκτρονική σήμανση ζώων (220) 

6. Καταγραφή ζώων στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων (220) 

 Η δαπάνη βάρυνε την Κ.Α. 35.6117.50001. 

 Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.690,40€ συμπ. του Φ.Π.Α. 

24% και ο ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 16.534,41€. Η σύμβαση υπογράφηκε 

την 1/6/2021 και  ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε έως τις 31/5/2022. 

 Η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί. 

 

4.2. Παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου για ακτινογραφίες και ορθοπαιδικά χειρουργεία σε 

αδέσποτα ζώα  

 

 Η υπηρεσία αφορά στην αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν ακτινολογικής 

διερεύνησης ή/και ορθοπαιδικού χειρουργείου. Οι  εργασίες πραγματοποιούνται στο ιδιωτικό 

κτηνιατρείο του αναδόχου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία συνολικά περιλαμβάνει: τριάντα οκτώ (38) 

ακτινογραφίες και τρία (3) ορθοπαιδικά χειρουργεία. 

 Η δαπάνη βάρυνε την  Κ.Α. 35.6117.50001 

 Η μελέτη της Υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.268,64€   συμπ. Φ.Π.Α. και 

ο ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 3.100,00€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η σύμβαση υπογράφηκε στις 5/8/2021 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίστηκε έως 

τις 30/4/2022.   

 Η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί. 

 

4.3. Παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές εξετάσεις  
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Η υπηρεσία αφορά σε μικροβιολογικές εξετάσεις στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που είναι 

απαραίτητες για τον έλεγχο της Λεϊσμανίωσης, καθώς και για τη διαγνωστική διερεύνηση άλλων 

παθολογικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία συνολικά περιλαμβάνει: γενική εξέταση 

αίματος – ογδόντα (80) δείγματα, βιοχημικές εξετάσεις – εκατόν εβδομήντα (170) παράμετροι, 

προσδιορισμός ab για Ehrlichia canis – τριάντα επτά (37) δείγματα, προσδιορισμός ag Dirofilaria 

immitis – δέκα (10) δείγματα, προσδιορισμός τίτλου αντισωμάτων έναντι της Leishmania spp – 

εκατό (100) δείγματα. 

 Η δαπάνη βαρύνει την  Κ.Α. 35.6117.50003.  

 Η μελέτη της υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.499,34€  συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 2.499,34€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η απόφαση  υπογράφηκε την  1/7/2021 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίστηκε 

έως τις 30/6/2022.   

 Σημειώνουμε ότι για τον προσδιορισμό τίτλου αντισωμάτων έναντι της Leishmania spp, 

πολλά δείγματα αίματος αποστέλλονται και στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας του Κέντρου 

Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (Κ.Κ.Ι.Α.) 

 

4.4.Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων  

 

 Η υπηρεσία αφορά σε περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων από άτομο έμπειρο 

στην αιχμαλωσία και τον χειρισμό ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος διαθέτει στον ανάδοχο ειδικό όχημα 

για την μεταφορά ζώων με οδηγό. Διαθέτει επίσης τον κατάλληλο εξοπλισμό (κλουβιά μεταφοράς, 

παγίδες, λουριά κτλ). Ο ανάδοχος  περισυλλέγει αδέσποτα ζώα συντροφιάς βάσει 

καταγεγραμμένων αιτημάτων δημοτών και βάσει αναγκών μετά από  δική του αυτοψία, από 

περιοχές εντός διοικητικών ορίων Δήμου Λαρισαίων. Τα ζώα  οδηγούνται στο Δημοτικό 

Κτηνιατρείο. 

 Η δαπάνη βάρυνε την  Κ.Α. 35.6162.55001.  

 Η μελέτη της υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 13.999,0€  συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 13.974,80€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η σύμβαση  υπογράφηκε στις  18/5/2021 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίστηκε 

έως τις 17/5/2022.   

 Η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί. 

 

4.5. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του Καταφυγίου 

 

 Η υπηρεσία αφορά στην απολύμανση (μικροβιοκτονία) των χώρων του Καταφυγίου 

(θάλαμοι φιλοξενίας ζώων, Δημοτικό Κτηνιατρείο, χώρος απομόνωσης ασθενών ζώων, αποθήκη 

ζωοτροφών, αίθουσα παρασκευής τροφής,  γραφείο διοίκησης, αποδυτήρια προσωπικού, W.C., 

προαύλιο).Η απολύμανση γίνεται  με προϊόν που είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. για την 

απολύμανση χώρων και που περιέχει διοξείδιο του χλωρίου, ανθρακικό νάτριο και όξινο ανθρακικό 

νάτριο. Πραγματοποιούνται δέκα έξι (16) εφαρμογές. 

Η δαπάνη βάρυνε την  Κ.Α. 35.6262.50010 

 Η μελέτη της υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.976,00€  συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 1.765,76€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η σύμβαση  υπογράφηκε στις  28/5/2021 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίστηκε 

έως τις 31/12/2021.   

 Η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί. 

 Σημειώνεται ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται και μυοκτονία – 

απεντόμωση από ανάδοχο που καλύπτει όλα τα δημοτικά κτίρια. 
 

4.6. Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα  

ΑΔΑ: 9ΛΜ4ΩΛΞ-Ξ45



 

Σελίδα 18 από 24 

 

 

 H προμήθεια αφορά 70 σάκους των 20 κιλών κροκέτα για ενήλικες γάτες, 490 σάκους των 

20 κιλών κροκέτα για ενήλικες σκύλους, 200 σάκους των 20 κιλών κροκέτα για κουτάβια, 422 

κονσέρβες  των 1240 gr για σκύλους  και 5 κιλά υποκατάστατο μητρικού γάλακτος για κουτάβια 

που  καλύπτουν    τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό 

Καταφύγιο και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου 

Λαρισαίων. Υπάρχει δίκτυο πολιτών που διανέμουν την τροφή στις υπάρχουσες ταΐστρες, αλλά και 

σε άλλα σημεία. 

 Η δαπάνη βάρυνε την Κ.Α. 35.6699.50001. 

 Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 19.999,96€ 

συμπ. Φ.Π.Α. 24% και ο ανάδοχος προσέφερε τα ανωτέρω είδη στην τιμή των 15.009,7€ συμπ. 

Φ.Π.Α. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 Η σύμβαση για την προμήθεια υπογράφηκε  στις 11/8/2021 και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 

προμήθειας ορίστηκε έως τις 10/8/2022. 

 Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί. 

 

4.7. Προμήθεια αναλωσίμων, κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμάκων για την 

αντιμετώπιση της λεϊσμανίωσης 

 

 H προμήθεια αφορά:  αναλώσιμα υλικά κτηνιατρείου (π.χ. ράμματα, γάζες, χειρουργικά 

γάντια, καθετήρες, σύριγγες, φιαλίδια, μικροτσίπ κτλ), κτηνιατρικά φάρμακα (π.χ. εμβόλια, 

αντιπαρασιτικά, αντιβιοτικά, ηρεμιστικά, αναισθητικά, αντιφλεγμονώδη κτλ) και φάρμακα για την 

αντιμετώπιση της Λεϊσμανίωσης (μιλτεφοσίνη και εντομοαπωθητικά). Τα είδη αυτά 

χρησιμοποιούνται στο δημοτικό κτηνιατρείο για τις στειρώσεις και την εν γένει  περίθαλψη των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 Η δαπάνη βάρυνε τις Κ.Α. 35.6699.50002  και 35.6681.50001.  

 Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 22.465,39€  συμπ. Φ.Π.Α. 

(6.499,62€ για τα αναλώσιμα, 13.467,34€ για τα κτηνιατρικά φάρμακα και 2.498,43€ για τα 

φάρμακα της Λεϊσμανίωσης) και ο ανάδοχος  προσέφερε τα ανωτέρω είδη στην τιμή των 17.620,6€ 

συμπ. Φ.Π.Α. (4.785,88€ για τα αναλώσιμα υλικά, 10.667,92€ για τα κτηνιατρικά φάρμακα και 

2.166,80€ για τα φάρμακα της Λεϊσμανίωσης). 

 Η σύμβαση για την προμήθεια υπογράφηκε στις 7/6/2021 και ο χρόνος ολοκλήρωσης  της 

προμήθειας  ορίστηκε έως τις 31/12/2021. 

 Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί. 

 

4.8. Προμήθεια φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού  

 

 H προμήθεια αυτή αφορά φάρμακα οι δραστικές ουσίες των οποίων δεν περιέχονται σε 

σκευάσματα κτηνιατρικής χρήσης ή τα αντίστοιχα σκευάσματα κτηνιατρικής χρήσης βρίσκονται σε 

έλλειψη. Έτσι ήταν απαραίτητη η προμήθεια των αντίστοιχων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (π.χ. 

αντισηπτικά, οροί, αλλοπουρινόλη κτλ). Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται στο δημοτικό 

κτηνιατρείο για τις στειρώσεις και την εν γένει περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 Η δαπάνη βάρυνε την  Κ.Α. 35.6631.50001.  

 Η μελέτη της υπηρεσίας (σε ό,τι αφορούσε το υλικό με προορισμό τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς) ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.090,78€  συμπ. Φ.Π.Α.. 

 Η απόφαση για την προμήθεια υπογράφηκε στις 11/10/2021. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της 

προμήθειας  ορίστηκε έως τις 31/12/2021. 

 Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί. 
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4.9. Προμήθεια εξοπλισμού χρηματοδοτούμενη μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» 

 

 Ο Δήμος Λαρισαίων αιτήθηκε χρηματοδότησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 42256/03-06-2019 πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για το έργο «Επισκευές,  Συντηρήσεις και Προμήθειες Δημοτικού Κυνοκομείου 

Λάρισας» (Υποέργο ΙΙ με προϋπολογισμό 52.329,24€ συμπ. Φ.Π.Α.). Το αίτημα εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62295/29.09.2020 Πράξη Ένταξης  του Δήμου Λαρισαίων. 

 Έτσι, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για  

- την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς: κλουβιά, δίχτυα σύλληψης, αρπάγες, φορεία, 

προστατευτικά γάντια 

- την κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων (ψυγείο, χειρουργικά εργαλεία, εξοπλισμός 

διάγνωσης, μόνιτορ κτλ)  

- την καθαριότητα των σκευών παροχής τροφής των ζώων (πλυντήριο πιάτων) 

- την καθαριότητα των στολών εργασίας του προσωπικού, καθώς και των στρωμάτων των ζώων 

(πλυντήριο- στεγνωτήριο ρούχων)  

 Η προμήθεια είχε συνολική αξία 14.137,59€ συμπ. Φ.Π.Α.. 

 Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί. 

 Επιπλέον, έχει εγκριθεί η προμήθεια οχήματος μεταφοράς ζώων, το οποίο είναι φορτηγό 

κάτω των 3,5 τόνων, τύπου βαν. Η σύμβαση για την προμήθεια, αξίας 30.000€, υπογράφηκε στις 

20/5/2022. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίστηκε έως τις 31/12/2022. 

 

5. Προγραμματισμός  για τα έτη 2022 - 2023 

 

 Για την συνέχιση της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της φιλοξενίας τους 

στο καταφύγιο, την προώθηση της υιοθεσίας τους και την βελτίωση της ευζωίας τους καθώς και για 

την αύξηση του αριθμού των ζώων που θα τύχουν κτηνιατρικής περίθαλψης, και την εν γένει 

συμμόρφωση του Δήμου Λαρισαίων με τον ν. 4830/2021, προγραμματίζουμε τα εξής: 

 

5.1. Παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 

 

 Η υπηρεσία  αφορά αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται από περιοχές εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων και που προσκομίζονται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, 

καθώς και ζώα που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Πραγματοποιούνται 

από κτηνίατρο στο δημοτικό κτηνιατρείο με υλικά, φάρμακα, εξοπλισμό και μέσα που διαθέτει ο 

Δήμος Λαρισαίων. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες θα είναι: 

 

 α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (εξακόσιες σαράντα - 640): Αφορά την κλινική εξέταση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 β. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (εξακόσιες σαράντα - 640): Αφορά τον 

εμβολιασμό και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 γ. ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ (τριακόσια πενήντα - 350): Αφορά την λήψη δειγμάτων αίματος από 

αδέσποτους σκύλους και την επεξεργασία αυτών, προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση για την 

ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της Leishmania infantum. Αφορά επίσης την λήψη δειγμάτων 

αίματος από αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την επεξεργασία αυτών, προκειμένου να υποβληθούν 

σε εξέταση για την διάγνωση άλλων παθολογικών καταστάσεων. 

 δ. ΣΤΕΙΡΩΣΗ (τετρακόσιες ογδόντα - 480): Αφορά την ωοθηκυστερεκτομή ή την 

ορχεκτομή θηλυκών ή αρσενικών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων ή γάτων) αντίστοιχα. 

Πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. 
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 ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΟΥ(εξακόσιες σαράντα - 

640): Αφορά την τοποθέτηση μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) στα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την καταγραφή αυτών στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ). Μέχρι την 

έναρξη της λειτουργίας του ΕΜΖΣ, η καταγραφή θα γίνεται στην υπάρχουσα Διαδικτυακή 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 στ. ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (δώδεκα - 12): Αφορά 

την δήλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές περιπτώσεων εμφάνισης νοσημάτων υποχρεωτικής 

δήλωσης. 

 ζ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ (δώδεκα - 12): Αφορά την δήλωση  

στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία των διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών ανά νόσο 

υποχρεωτικής δήλωσης. 

 η. ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (επτά - 7): Αφορά την πραγματοποίηση 

χειρουργικώνεπεμβάσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς (εκτός των στειρώσεων), ανάλογα με τις 

ανάγκες που προκύπτουν, π.χ. κήλες, μαστεκτομές, αφαίρεση νεοπλασμάτων κτλ. 

 θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ή ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ (δέκα τρία 

13):  Αφορά την παροχή κτηνιατρικής βοήθειας σε τραυματισμένα ή δηλητηριασμένα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς π.χ. χορήγηση ενδοφλέβιου ορού και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, συρραφή 

τραύματος,  τοποθέτηση νάρθηκα- επιδέσμου κτλ. 

  

 Η μελέτη της Υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 29.024,06€   συμπ. Φ.Π.Α. και 

ο ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 28.817,60€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η σύμβαση υπογράφηκε στις 23/5/2022 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε 

από 1/6/2022 έως τις 31/3/2023.   

 Η υπηρεσία έχει προταθεί για ένταξη στην πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού και 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  

 

5.2. Παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου για ακτινογραφίες και ορθοπαιδικά χειρουργεία σε 

αδέσποτα ζώα  

 

 Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 

και οι οποίοι διαπιστώνεται από την κτηνιατρική εξέταση ότι χρήζουν ακτινολογικής διερεύνησης 

και/ή ορθοπαιδικού χειρουργείου, θα οδηγούνται με όχημα της υπηρεσίας στο κτηνιατρείο του 

αναδόχου κατόπιν συνεννόησης μαζί του. Επίσης, αν εντοπιστεί τραυματισμένο αδέσποτο ζώο 

συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε ώρες και ημέρες που το Δημοτικό 

Κτηνιατρείο δεν λειτουργεί, μπορεί να  μεταφερθεί απευθείας στο κτηνιατρείο του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος θα πραγματοποιεί τις ακτινογραφίες και/ή το ορθοπαιδικό χειρουργείο καθώς και την 

μετεγχειρητική φροντίδα του ζώου κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, με δικά του υλικά και 

μέσα, σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο. 

 Η υπηρεσία συνολικά περιλαμβάνει: εξήντα πέντε (65) ακτινογραφίες και δέκα έξι (16) 

ορθοπαιδικά χειρουργεία. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει την Κ.Α. 35.6117.50001. 

 Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.950,07€   συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 7.749,19€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19/4/2022 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε 

έως τις 18/4/2023.   

 

5.3. Παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές εξετάσεις  
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 Η υπηρεσία θα αφορά σε μικροβιολογικές εξετάσεις στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που 

είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της Λεϊσμανίωσης, καθώς και για τη διαγνωστική διερεύνηση 

άλλων παθολογικών καταστάσεων. Θα περιλαμβάνει: γενικές εξετάσεις αίματος, βιοχημικές 

εξετάσεις,  προσδιορισμός ab για Ehrlichia canis, προσδιορισμός ag Dirofilaria immitis, 

προσδιορισμός τίτλου αντισωμάτων έναντι της Leishmania spp . 

 Υπάρχει σχετική πίστωση 2.500€ στον προϋπολογισμό (Κ.Α. 35.6117.50003). 

 Η απόφαση της ανάθεσης προβλέπεται να υπογραφεί τον Ιούλιο του 2022 και να έχει 

ετήσια διάρκεια.  

 Για τον προσδιορισμό τίτλου αντισωμάτων έναντι της Leishmania spp, πολλά δείγματα 

αίματος θα αποστέλλονται και στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών 

Ιδρυμάτων Αθηνών (Κ.Κ.Ι.Α.). 

 

5.4. Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων  

 

 Ο ανάδοχος θα απασχολείται στο αντικείμενο της περισυλλογής και επανένταξης των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και της ενεργητικής διαχείρισης των καταγεγραμμένων 

αδέσποτων που ζουν εκτός καταφυγίου έχοντας την κατάλληλη εμπειρία. Ο Δήμος θα διαθέτει 

στον ανάδοχο ειδικό όχημα για την μεταφορά ζώων με οδηγό. Θα διαθέτει επίσης τον κατάλληλο 

εξοπλισμό (κλουβιά μεταφοράς, παγίδες, λουριά κτλ). Ο ανάδοχος θα περισυλλέγει αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς βάσει καταγεγραμμένων αιτημάτων δημοτών και βάσει αναγκών μετά από  δική του 

αυτοψία, από περιοχές εντός διοικητικών ορίων Δήμου Λαρισαίων. Τα ζώα  θα οδηγούνται στο 

Δημοτικό Κτηνιατρείο. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την Κ.Α. 35.6162.55001 

 Η μελέτη της υπηρεσίας  ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 13.974,80€ συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 13.950,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η απόφαση υπογράφηκε στις 17/5/2022 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε 

έως τις 17/5/2023.  

 

5.5. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του Καταφυγίου 

 

 Η υπηρεσία θα αφορά στην απολύμανση (μικροβιοκτονία) των χώρων του Καταφυγίου 

(θάλαμοι φιλοξενίας ζώων, Δημοτικό Κτηνιατρείο, χώρος απομόνωσης ασθενών ζώων, αποθήκη 

ζωοτροφών, αίθουσα παρασκευής τροφής, γραφείο διοίκησης, αποδυτήρια προσωπικού, W.C., 

προαύλιο).Η απολύμανση θα γίνεται με προϊόν που είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. για την 

απολύμανση χώρων και που περιέχει διοξείδιο του χλωρίου, ανθρακικό νάτριο και όξινο ανθρακικό 

νάτριο. Θα πραγματοποιηθούν δέκα έξι (16) εφαρμογές. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την Κ.Α. 35.6262.50010. 

 Η μελέτη της υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.976,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και ο 

ανάδοχος προσέφερε την υπηρεσία στην τιμή των 1.944,32€  συμπ. Φ.Π.Α. 

 Η απόφαση υπογράφηκε στις 24/3/2022 και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε 

έως τις 31/12/2022.   

 Σημειώνεται ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται και μυοκτονία – 

απεντόμωση από ανάδοχο που καλύπτει όλα τα δημοτικά κτίρια. 

 

5.6. Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα  

 

 H προμήθεια θα αφορά κροκέτα και κονσέρβα για την σίτιση των αδέσποτων σκύλων που 

φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντός 

των ορίων του Δήμου Λαρισαίων. Υπάρχει δίκτυο πολιτών που διανέμουν την τροφή στις 

υπάρχουσες ταΐστρες, αλλά και σε άλλα σημεία. 
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 Υπάρχει σχετική πίστωση 20.000€ στον προϋπολογισμό(Κ.Α. 35.6699.50001). 

 Η σύμβαση για την προμήθεια προβλέπεται να υπογραφεί το φθινόπωρο του 2022 και να 

έχει ετήσια διάρκεια. 

 

5.7. Προμήθεια αναλωσίμων, κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμάκων για την 

αντιμετώπιση της λεϊσμανίωσης 
 

 H προμήθεια αφορά:  αναλώσιμα υλικά κτηνιατρείου (π.χ. ράμματα, γάζες, χειρουργικά 

γάντια, καθετήρες, σύριγγες, φιαλίδια, μικροτσίπ κτλ), κτηνιατρικά φάρμακα (π.χ. εμβόλια, 

αντιπαρασιτικά, αντιβιοτικά, ηρεμιστικά, αναισθητικά, αντιφλεγμονώδη κτλ) και φάρμακα για την 

αντιμετώπιση της Λεϊσμανίωσης (μιλτεφοσίνη και εντομοαπωθητικά). Τα είδη αυτά θα 

χρησιμοποιούνται στο δημοτικό κτηνιατρείο για τις στειρώσεις και την εν γένει  περίθαλψη των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 Η δαπάνη βάρυνε τις Κ.Α. 35.6699.50002  και 35.6681.50001.  

 Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 27.487,82€  συμπ. Φ.Π.Α. 

(9.417,45€ για τα αναλώσιμα, 15.575,33€ για τα κτηνιατρικά φάρμακα και 2.495,04€ για τα 

φάρμακα της Λεϊσμανίωσης) και ο ανάδοχος  προσέφερε τα ανωτέρω είδη στην τιμή των 

24.700,42€ συμπ. Φ.Π.Α. (8.723,33€ για τα αναλώσιμα υλικά, 13.807,22€ για τα κτηνιατρικά 

φάρμακα και 2.169,87€ για τα φάρμακα της Λεϊσμανίωσης). 

 Η σύμβαση για την προμήθεια αναλωσίμων και κτηνιατρικών φαρμάκων και η απόφαση για 

την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια φαρμάκων για την αντιμετώπιση της λεΐσμανίωσης  

υπογράφηκαν στις 16/6/2021 και ο χρόνος ολοκλήρωσης  της προμήθειας  ορίστηκε έως τις 

31/12/2022. 

 Η προμήθεια αναλωσίμων και κτηνιατρικών φαρμάκων έχει προταθεί για ένταξη στην 

πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  

 

5.8. Προμήθεια φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού  

 

 H προμήθεια αυτή θα αφορά υγειονομικό υλικό και φάρμακα οι δραστικές ουσίες των 

οποίων δεν περιέχονται σε σκευάσματα κτηνιατρικής χρήσης ή τα αντίστοιχα σκευάσματα 

κτηνιατρικής χρήσης βρίσκονται σε έλλειψη. Έτσι είναι απαραίτητη η προμήθεια των αντίστοιχων 

φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (π.χ. αντισηπτικά, οροί, αλλοπουρινόλη κτλ). Τα είδη αυτά θα 

χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο για τις στειρώσεις και την εν γένει περίθαλψη των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 Υπάρχει σχετική πίστωση 2.500€ στον προϋπολογισμό (Κ.Α. 35.6631.50001). 

 Η απόφαση για την προμήθεια προβλέπεται να υπογραφεί τον Ιούλιο του 2022 και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης  της προμήθειας να οριστεί έως τις 31/12/2022.   

 Η προμήθεια έχει προταθεί για ένταξη στην πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού και 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  

 
 

5.9. Ιστοσελίδα Καταφυγίου 

 

 Εντός του 2022 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού 

και η σύνδεση του γραφείου διοίκησης του Καταφυγίου σε  στο δίκτυο “Σύζευξις ΙΙ”. Αυτό θα 

επιτρέψει την ανάπτυξη ιστοσελίδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4830/2021. 

 

5.10. Υιοθεσία 
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 Η υιοθεσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

στην παρ. 3.4. και σε εναρμόνιση με το ν. 4830/2021. Η υιοθεσία των ζώων θα ενισχυθεί με την 

έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του Καταφυγίου, καθώς και με την ανανέωση των 

συμφωνητικών συνεργασίας με τα φιλοζωικά σωματεία. 

 

5.11. Αναδοχή 

 

 Υπάρχουν φιλόζωοι πολίτες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αναδοχή 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με την έναρξη λειτουργίας του αντίστοιχου μητρώου του ΕΜΖΣ, θα 

ξεκινήσει η σύναψη συμβάσεων αναδοχής σύμφωνα με το ν. 4830/2021. 

 

5.12. Πενταμελής Επιτροπή 

 

 Θα γίνει σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, 

σύμφωνα με το ν. 4830/2021 και την εγκύκλιο υπ’ αρ. 377/15-6-2022 του υπουργείου Εσωτερικών. 

 

5.13. Συμφωνητικά με φιλοζωικά σωματεία 

 

 Τα υπάρχοντα συμφωνητικά με τα φιλοζωικά σωματεία θα αναθεωρηθούν  ώστε να 

συμβαδίζουν με τις διατάξεις του ν. 4830/2021. 

 

5.14. Εκπαίδευση 

 

 Για την θερινή περίοδο του 2022 έχει προγραμματιστεί η εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο 

Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και στο Δημοτικό Κτηνιατρείο από φοιτητές 

των τμημάτων Κτηνιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Παν/μίου 

Θεσσαλονίκης. 

 

6. Αιτήματα για χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων 

 

 Στις 20/4/2022 με το υπ’ αρ. πρωτ. 17110, υπεβλήθη αίτημα ένταξης για την πράξη 

«Προμήθεια Εξοπλισμού και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ από τον Δήμαρχο Λαρισαίων 

προς την Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αίτημα 

υπεβλήθη σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ του προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την υπ’ αριθμ. 17241/06.03.2022 τροποποίηση αυτής. 

 Το αίτημα συνοδεύεται από :  

 - Την υπ’ αριθμ. 265/19.04.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαρισαίων περί: 

α. έγκρισης αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 

υποβολής της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για 

την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ως προς τον προϋπολογισμό, ο οποίος γίνεται 

109.106,03€ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε δύο υποέργα:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια Εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» προϋπολογισμού 52.530,40€ (με Φ.Π.Α.) και  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 56.575,63€ (με Φ.Π.Α.)  
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β. κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων της επιπλέον δαπάνης, στην περίπτωση που 

το ποσό χρηματοδότησης από το ως άνω πρόγραμμα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 - Την συμβολαιογραφική πράξη παράτασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου για καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων 

 

 - Το υπ’αριθμ. 16100/14.04.2022 “Τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Υποέργου Ι (Προμήθεια Εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς)” 

 

- - Το υπ’αριθμ. 16102/14.04.2022 “Τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Υποέργου ΙΙ (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς)” 

 

 Το Υποέργο Ι περιλαμβάνει ενδεικτικά: αναγνώστες ηλεκτρονικής σήμανσης (Scanners), 

εξοπλισμό για την περισυλλογή αδέσποτων γάτων και σκύλων, σκεύη τροφής και αυτόματες 

ταΐστρες και ποτίστρες για τα αδέσποτα εντός και εκτός καταφυγίου, εξοπλισμό δημοτικού 

κτηνιατρείου (διαγνωστικός και χειρουργικός εξοπλισμός). Το Υποέργο Ι έχει ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 52.530,40€. 

 Το Υποέργο ΙΙ περιλαμβάνει ενδεικτικά: α) κλινική εξέταση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση, 

αιμοληψία, σήμανση και καταγραφή, στείρωση, άλλα χειρουργεία, διαχείριση τραυματισμένων ή 

δηλητηριασμένων ζώων. (ενδεικτικός προϋπολογισμός 29.143,10€). 

β) Αναλώσιμα είδη, κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό.  (ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 27.432,54€). 

Το Υποέργο ΙΙ έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.575,64€. 

 

 

Η Συντάξασα      Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

 

 

Βάια Σπηλιώτου     Αγγελική Παπαδοπούλου 

Προϊσταμένη Τμήματος Ζώων Αστικού Χώρου         ΠΕ Γεωπόνων με Α’ βαθμό 

ΠΕ Κτηνιάτρων με Α’ βαθμό   
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