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ΘΕΜΑ: ύσταση - συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της καταλληλότητας των σκύλων για ανίχνευση ρευστών 

διαθεσίμων  

 

Α Π Ο Υ Α  Η 

1. Σο Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19 Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Σο Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

3. Σο Π.Δ. 118/07 (ΥΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 

4. To N. 4281/2014 (ΥΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

5. Σο Π.Δ. 111/2014 (ΥΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Τπουργείου Οικονομικών». 

6. Σο Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ 194 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και την επ’ αυτού εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2/91118/0026 του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 

7. Σην υπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΥΕΚ 785/Β’/5-5-2015) απόφαση 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης «με εντολή Τπουργού» στους 
Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Τπουργείου Οικονομικών, 

πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Τπουργό Οικονομικών. 

8. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Σο υπ’ αρ. ΔΣΕΠΒ1098889ΕΞ2016/30-6-2016 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
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προμήθειας τεσσάρων (4) σκύλων ανιχνευτών ρευστών διαθεσίμων και τις  

προδιαγραφές της. 

10. Σο αριθ. Πρωτ. ΔΣΕΠΒ1102050ΕΞ2016/6-7-2016 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με το οποία προτείνονται τα ονόματα των υπαλλήλων 

της Γ.Γ.Δ.Ε. για  την συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης της καταλληλότητας 
των υπό προμήθεια σκύλων. 

11. Σο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Υ.Ε.Κ. 226Α΄), για τη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.  

12. Σα από 8/8/2016  πρακτικά διενέργειας κλήρωσης των μελών των ως άνω 

επιτροπών. 

Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

Α.  υνιστούμε στο Τπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή για την αξιολόγηση των 

προσφορών και την καταλληλότητα των σκύλων για ανίχνευση ρευστών διαθεσίμων. 

Β.   υγκροτούμε την παρακάτω επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως εξής: 

Σακτικά Μέλη:          

1. Φριστοδούλου Φρήστος, εκπαιδευτής σκύλων ανιχνευτών, που υπηρετεί στην 
Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ως Πρόεδρο. 

2. Γιολδάσης Ιωάννης, συνοδός σκύλου ανιχνευτή, που υπηρετεί στο Σελωνείο Ευζώνων, 
ως μέλος. 

3. Γκούμας Αντώνιος, εκπαιδευτής σκύλων ανιχνευτών, που υπηρετεί στο Σελωνείο 
Κήπων, ως μέλος. 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Νανούσης Αθανάσιος, συνοδός σκύλου ανιχνευτή, που υπηρετεί στο Σελωνείο 
Κρυσταλλοπηγής, ως αναπληρωτή Πρόεδρο. 

2. Αρίκας Απόστολος, συνοδός σκύλου ανιχνευτή, που υπηρετεί στο Σελωνείο Κήπων, ως 
αναπληρωματικό μέλος. 

3. Κοτσαηλίνης Δημήτριος, συνοδός σκύλου ανιχνευτή,  που υπηρετεί στο Σελωνείο 
Ευζώνων, ως αναπληρωματικό μέλος.  

 

Φρέη γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ένα εκ των μελών της Επιτροπής το οποίο 

θα ορισθεί από τον Πρόεδρο. 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της 
καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση 

ρευστών διαθέσιμων καθώς και η έγκαιρη υποβολή εις τριπλούν στην αρμόδια 
Διεύθυνση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης 

ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποφασίσει για την ημέρα και ώρα που θα λάβει 
χώρα η Αξιολόγηση.  
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Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων 
Τπηρεσιών και θα λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας.  

                                                                                

                                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

                                                                            ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ 

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

    

 

                                                                              

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων   
2. Γραφ.  Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Τπηρεσιών 
3. Πρόεδροι, μέλη  των  Επιτροπών 
4. Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 
5. Δ/νση τρατηγικού χεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης  
6. Τ.Δ.Ε. Τπ. Οικονομικών 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΛΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΡΕΤΣΩΝ 

ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ 

 

Οι προς επιλογή σκύλοι θα πρέπει: 

1. Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή 

Μαλινουά. 

2. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

3. Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ). 

4. Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το 

εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα 

περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και 

ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ). 

5. Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης - ανεύρεσης (ένστικτο 

καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα 

δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ). 

6. Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς 

χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη 

φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους. 

7. Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα. 

8. Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive). 

9. Να είναι απόλυτα υγιείς, όπως αυτό θα διαπιστώνεται:  

α) με κλινική εξέταση (επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση) που θα πραγματοποιείται είτε στο 

Κτηνιατρικό Νοσοκομείο του Κέντρου Εκπαίδευσης Υρουρών κύλων (ΚΕΥΚΤ) της Πολεμικής 

Αεροπορίας είτε στο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ’ ΚΝΟ) του Ελληνικού τρατού 

είτε και στη Κτηνιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη 

της εξέτασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

β) με πρόσφατες (2 τελευταίων μηνών) όπως παρακάτω κτηνιατρικές εξετάσεις: 

   Α. Αιματοβιοχημικές 

 Γενική αίματος 

 BUN 

 CREA 

 ALT 

 SAR 
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 CK 

 Υώσφορος 

 Ολικές Πρωτεΐνες 

 Αλβουμίνη  

 Κάλιο 

 

Β. Ορολογικές 

 Leishmania IgG (IFA) 

 Ehrlichia IgG (IFA) 

 Dirofilaria Immitis – Elisa antigono 

Οι αιματοβιοχημικές και ορολογικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από 

κτηνιατρικά εργαστήρια. 

 

Γ. Ακτινογραφίες 

 κατ’ ισχίoν αρθρώσεων 

 δεξιού και αριστερού αγκώνα 

 πλάγιας οσφυοϊεράς μοίρας σπονδυλικής στήλης 

 

ημειώνεται ότι:        

α) Οι ακτινογραφίες θα προσκομίζονται από τον προμηθευτή και θα πρέπει να είναι 

ταυτοποιημένες με τον αντίστοιχο σκύλο από τον κτηνίατρο, βάσει της ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που φέρει ο σκύλος (μικροτσίπ). 

β) ε περίπτωση που οι κτηνίατροι του Κτηνιατρικού Νοσοκομείου του Κέντρου Εκπαίδευσης 

Υρουρών κύλων (ΚΕΥΚΤ) της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης (Γ’ ΚΝΟ) του Ελληνικού τρατού ή στη Κτηνιατρική Κλινική του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρίνουν ότι από τις προσκομισθείσες ακτινογραφίες δεν είναι 

δυνατό να γίνει ασφαλής διάγνωση, αυτές θα επαναλαμβάνονται σε ένα από τα παραπάνω 

νοσοκομεία και τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

10. Να είναι αποπαρασιτωμένα. Απαιτείται διενέργεια αποπαρασιτισμού δέκα (10) ημέρες πριν την 

παραλαβή. Ο έλεγχος θα γίνεται από το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο. 

11. Να μην πάσχουν από Δεμοδήκωση και Πανώδη Κερατίτιδα.  

 

Οι προς επιλογή σκύλοι θα γίνονται αποδεκτοί και χωρίς πιστοποιητικά – Pedigree.  
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