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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθ. Τεύχ. Τεχνικής Έκθεσης : 2/2017
Αρ. Πρωτ. : 23835

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε ΚΘ Ε Σ Η
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 64.750,32 € με ΦΠΑ 24%

«Υπηρεσίες διαχείρισης,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Λ ΑΓΚΑΔ Α
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθ. Τεύχ. Τεχνικής Έκθεσης : 2/2017
Αρ. Πρωτ. : 23835

περίθαλψης, περισυλλογής και
προσωρινής φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμου Λαγκαδά»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισμού 64.750,32€ μαζί με τον ΦΠΑ 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 02.70.6117.001 του προϋπολογισμού του έτους 2017 (14.774,60€ μαζί με
τον ΦΠΑ 24%) και του έτους 2018 (49.975,72 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%) και με C.P.V.
85210000-3

και

85200000-1,

αφορά

στις

υπηρεσίες

διαχείρισης,

περίθαλψης,

περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Λαγκαδά στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2-2-2012), όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α 32/11-2-2014), ανατέθηκε στους δήμους η
αρμοδιότητα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και
η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες (Α και Β ομάδα).
Δεδομένου ότι ο Δήμος Λαγκαδά δεν διαθέτει υπάλληλο με ειδικότητα κτηνιάτρου,
δημοτικό κτηνιατρείο και καταφύγιο αδέσποτων ζώων, η εργασία της περίθαλψης και το
πλήθος των κτηνιατρικών πράξεων και εργασιών που είναι υποχρεωτικές από το νόμο
πρέπει να ανατεθούν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα διαθέτει την κατάλληλη
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα διαθέτει χώρο κατάλληλο για την εκτέλεση απλών και
σύνθετων κτηνιατρικών πράξεων (κλινική εξέταση, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις,
σήμανση, στειρώσεις, χειρουργεία, διενέργεια εργαστηριακών, ακτινολογικών και άλλων
εξετάσεων, θεραπεία, ευθανασία κλπ).
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αυτών ο Δήμος θα προβεί σε σύναψη
σύμβασης με κτηνίατρο (Α ομάδα).
Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά ζώων

αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, η εργασία περισυλλογής των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς δεν μπορεί να γίνει από το προσωπικό του Δήμου και πρέπει να
ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο, που θα αποτελείται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και
έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και που θα διαθέτει κατάλληλο όχημα. Το
συνεργείο αυτό θα ελέγχεται για το έργο του, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους
σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό
κτηνίατρο.
Επίσης, επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει τους απαραίτητους χώρους προσωρινής
παραμονής και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων, η εργασία προσωρινής φιλοξενίας των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό ενδιαίτημα. Η φιλοξενία των
ζώων θα είναι προσωρινή και θα αφορά στην παρακολούθηση των ζώων ύποπτων για
μεταδοτικά νοσήματα ή ύποπτων για απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά και στην
αποθεραπεία ζώων μετά από κτηνιατρικές επεμβάσεις, στείρωση ή περίθαλψη. Τα ζώα
μετά από απόφαση της αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής και το πόρισμα του αρμόδιου
κτηνίατρου ή την αποθεραπεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 θα
επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον και στα σημεία σίτισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αυτών ο Δήμος θα προβεί σε σύναψη
σύμβασης με συνεργείο το οποίο θα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, οχήματα και
προσωπικό (Β ομάδα).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α ΟΜΑΔΑ
Τα αδέσποτα ζώα που θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Λαγκαδά από τον ανάδοχο - υπεύθυνο περισυλλογής και φιλοξενίας των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, θα μεταφέρονται στον συμβαλλόμενο κτηνίατρο για τον απαραίτητο
έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους και τις κατά περίπτωση κτηνιατρικές εξετάσεις.
Η μεταφορά των ζώων στον συμβαλλόμενο κτηνίατρο μπορεί να γίνει και από
φιλόζωους πολίτες (αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου).
Ο κτηνίατρος θα διενεργεί κατά περίπτωση : κλινική, αιματολογική, κυτταρολογική,
βιοχημική και ορολογική εξέταση για λοιμώδη νοσήματα. Εφόσον τα ζώα είναι υγιή θα
υπόκεινται σε στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και ηλεκτρονική σήμανση και
καταγραφή.
Συγκεκριμένα :
Διαγνωστικές εξετάσεις :
1. Κλινική Εξέταση (κτηνιατρικός έλεγχος):
Όλα τα ζώα που προσκομίζονται στον ανάδοχο κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική
εξέταση. Αν διαπιστωθεί ότι ασθενούν ή είναι ύποπτα για μεταδοτικό νόσημα
υποβάλλονται στις ανάλογες εξετάσεις και θεραπείες (επισκόπηση του ζώου, ψηλάφηση
λεμφογαγγλίων, κοιλίας, σφυγμού, ακρόαση θώρακα, θερμομέτρηση) και χορήγηση
θεραπευτικής αγωγής όπου απαιτείται.
Κτηνιατρικά επανελέγχονται για διάστημα 15 ημερών και οι περιπτώσεις των
επιθετικών ζώων ή λυσσύποπτων, λόγω δαγκώματος, (που περιορίζονται στο ειδικό
ενδιαίτημα), μέχρι να αποφανθεί για την τύχη τους η αρμόδια πενταμελής Επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος του Ν. 4039/2012 (άρθρο 9,παρ.12) ή μέχρι να
υιοθετηθούν, εάν υπάρχει δυνατότητα.
2. Αιματολογική εξέταση:
Όποτε κρίνεται απαραίτητη.
3. Κυτταρολογική εξέταση:
Αποτυπωμάτων και αλλοιώσεων .
4. Βιοχημική εξέταση:
(4 παράμετροι: Ουρία, κρεατινίνη, αλκαλική φωσφατάση, αλανινική τρανσαμινάση).
Βασικός έλεγχος νεφρών, ήπατος, όποτε κρίνεται αναγκαίος.

5. Ορολογική εξέταση:
Υποχρεωτικός έλεγχος για λεϊσμάνια με τεστ ταχείας διάγνωσης.
Αν το τεστ ταχείας διάγνωσης έχει θετική ένδειξη ύπαρξης αντισωμάτων κατά της
Leishmania και εφόσον συνυπάρχουν εργαστηριακά ευρήματα και ανάλογη κλινική εικόνα
του ζώου, πραγματοποιείται ειδικός έλεγχος ανίχνευσης τίτλου αντισωμάτων στο ζώο.
6. Εργαστηριακή Εξέταση:
Ερλιχίωση σκύλου.
7. Ακτινογραφίες :
Είναι βασική διαγνωστική μέθοδος για κλινικά κατάγματα, δυσπλασίες κ.λ.π.
Εργασίες Περίθαλψης
1. Θεραπευτικός χειρισμός:
Περιλαμβάνει χορήγηση των απαιτούμενων φαρμάκων για αντιμετώπιση παθολογικών
καταστάσεων.
2. Εμβολιασμός:
Απαραίτητος,

κατά

της

νόσου

Carre’,

της

λοιμώδους

ηπατίτιδας,

των

λεπτοσπειρώσεων (L.Canicola, L.Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας και
της Λύσσας. Η προμήθεια του εμβολίου περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος
εμβολιασμού.
3.Απλή χειρουργική επέμβαση:
Εκτέλεση μιας απλής χειρουργικής επέμβασης όπως περιποίηση τραυμάτων, εξαγωγή
δοντιού.
4. Οστεοσύνθεση :
Εκτέλεση ειδικευμένης χειρουργικής επέμβασης.
5. Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή:
Τοποθέτηση μιας μικροπλακέτας ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) και έκδοση
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η καταγραφή των ζώων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική
Βάση της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Αποπαρασίτωση:
Με κατάλληλο και εγκεκριμένο κτηνιατρικό σκεύασμα.
7. Ευθανασία:
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι τα ζώα που έχουν περισυλλεχθεί είναι
επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως
ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή
είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα Φιλοζωικά
Σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας

τους, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής, υποβάλλονται σε
ευθανασία (παρ. 4 του αρ. 9 του Ν. 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 46 παρ. 6
δ. του Ν. 4235/2014).
8. Στείρωση :
Τα ζώα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και γενική εξέταση αίματος για τη διαπίστωση
της κατάστασης της υγείας τους. Κατόπιν, εφόσον είναι υγιή, τα θηλυκά, υποβάλλονται σε
ωθηκυστερεκτομή (στείρωση) ενώ τα αρσενικά σε ορχεκτομή και σημαίνονται κατά τη
διάρκεια της αναισθησίας. Αμέσως μετά το πέρας της νοσηλείας τους, επειδή δεν είναι
δυνατό πάντα να εντοπιστούν και να περισυλλεχθούν σε άλλη χρονική στιγμή
εμβολιάζονται. Τα ζώα θα μεταφέρονταιι στο συνεργαζόμενο ενδιαίτημα για την
αποθεραπεία τους.
Η στείρωση περιλαμβάνει: Προεγχειρητικό Έλεγχο (Κλινική εξέταση, Γενική Εξέταση
Αίματος),

Προνάρκωση,

Γενική

αναισθησία,

Χειρουργική

επέμβαση

ολικής

ωοθηκηστεροκτομής /ορχεκτομής), βασικό εμβολιασμό και ηλεκτρονική σήμανση. Στην
εργασία αυτή περιλαμβάνονται ακόμη υλικά όπως: ειδικά ράμματα, 1 κουτί γάζες
αποστειρωμένες, 1 ζευγάρι χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα, 1 χειρουργικό πεδίο
(οθόνη), 1 πεταλούδα Νο21, 1 αμποκαθ, 1 3way κ.ά. Η ραφή θα γίνεται με μέθοδο
επιστημονικά διεθνώς αποδεκτή και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει
κίνδυνος για το ζώο το οποίο επιστρέφει στο περιβάλλον του και πιθανώς να μην μπορεί
να συλληφθεί εκ νέου.
9. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας: Ο κτηνίατρος θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου
υγείας των ζώων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα,
στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο αριθμός
ηλεκτρονικής σήμανσης και η ημερομηνία διενέργεια αυτής, ο εμβολιασμός του και τυχόν
θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο
βιβλιάριο υγείας του ζώου το αντίστοιχο αυτοκόλλητο. Το σύνολο των βιβλιαρίων των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να παραδοθεί από τον κτηνίατρο στο δήμο με τη
λήξη της σύμβασης.
10. Πράξεις Υιοθεσίας: Ο Ανάδοχος σε περιπτώσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που
έχει εμβολιάσει ή/και στειρώσει ο δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση βιβλιαρίου στο
νέο ιδιοκτήτη και να προβεί στην καταγραφή της αλλαγής ιδιοκτησίας στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

Β ΟΜΑΔΑ
Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων :
Τα αδέσποτα ζώα θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Λαγκαδά, που περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Λαγκαδά, Σοχού, Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων,
Κορώνειας και Λαχανά, από τον ανάδοχο - υπεύθυνο περισυλλογής και φιλοξενίας των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην
αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των
ζώων PET – TAXI) μόνο μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου (κατόπιν
των αιτήσεων που το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης δέχεται από τους
πολίτες), περιλαμβάνοντας τις περιπτώσεις :


τραυματισμένων



άρρωστων



ευρισκόμενων θηλυκών σε οίστρο (που συνοδεύονται από αγέλη)



κυκλοφορούν άτακτα στο δρόμο και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων



επιθετικών (έπειτα από έγγραφη αναφορά περιστατικού σε Δημόσιο Νοσοκομείο
όπου κατέφυγε ο πολίτης για την παροχή Πρώτων Βοηθειών)



ανήκουν σε άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις

και θα μεταφέρονται στον συμβαλλόμενο κτηνίατρο για τον απαραίτητο έλεγχο της
κατάστασης της υγείας τους και τις κατά περίπτωση κτηνιατρικές εξετάσεις.
Εφόσον γίνουν οι απαραίτητες, κατά περίπτωση, εξετάσεις/επεμβάσεις, τα ζώα θα
μεταφέρονται στο κατάλληλο ενδιαίτημα ή θα επανατοποθετούνται στο τόπο περισυλλογής
τους και στα σημεία σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Επισημαίνεται ότι τα ζώα που ενδεχομένως περιφέρονται σε περιοχές με νοσοκομεία,
σχολεία, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, σταθμούς
αποβίβασης/επιβίβασης αστικών συγκοινωνιών και περιμετρικά των λαϊκών αγορών,
επιβάλλεται να απομακρύνονται από εκεί και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο υπεύθυνο
περισυλλογής στα σημεία σίτισης.
Στις έκτακτες περιπτώσεις που η περισυλλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ημέρες ή
ώρες µη λειτουργίας του κτηνιατρείου, τα αδέσποτα θα μεταφέρονται πρώτα στον χώρο
προσωρινής παραμονής τους (ενδιαίτημα ανάδοχου).
Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει τα στοιχεία : ημερομηνία και τοποθεσία σύλληψης και
ενδιαφερόμενου δημότη στην καρτέλα του ζώου και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών.

Εργασίες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων :
Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται από το κτηνιατρείο στο ενδιαίτημα του ανάδοχου για
προσωρινή φιλοξενία για :


αποθεραπεία, εάν ο κτηνίατρος δεν επιτρέπει την άμεση επανατοποθέτηση,



παρέλευση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος στις περιπτώσεις οίστρου
μέχρι να γίνει δυνατή η στείρωση,



ανεύρεση του παλαιού ή νέου ιδιοκτήτη,



εάν πρόκειται για απολεσθέντες ή εγκαταλειμμένους ιδιόκτητους σκύλους ή
κουτάβια, ιδίως εάν η επανατοποθέτησή τους στο περιβάλλον εγκυμονεί
κινδύνους,



περιορισμό των επιθετικών ζώων ή λυσσύποπτων, λόγω δαγκώματος και
επανεξέταση

αναφορικά με τη λύσσα, για διάστημα 15 ημερών, μέχρι να

αποφανθεί για την τύχη τους η αρμόδια πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης
του προγράμματος του Ν. 4039/2012 (άρθρο 9,παρ.12) ή μέχρι να υιοθετηθούν,
εάν υπάρχει δυνατότητα.
Κατόπιν, θα επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2017
Α ΟΜΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ -

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

Κλινική εξέταση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
15
Τεμ.

5

75,00€

(κτηνιατρικός
έλεγχος)
2

Αιματολογική εξέταση

Τεμ.

2

10

20,00€

3

Βιοχημική εξέταση

Παράμετρος

2

3

6,00€

4

Κυτταρολογική

Τεμ.

2

10

20,00€

Τεμ.

15

15

225,00€

Τεμ.

2

25

50,00€

Τεμ.

2

12

24,00€

εξέταση
5

Ορολογική εξέταση
για λεϊσμάνια με τεστ
ταχείας διάγνωσης

6

Ειδικός έλεγχος για
ανίχνευση τίτλου
αντισωμάτων κατά
της Λεϊσμάνιας

7

Εργαστηριακή
εξέταση ερλιχίωσης

8

Ακτινογραφίες μεγάλες

Τεμ.

1

20

20,00€

9

Ακτινογραφίες μικρές

Τεμ.

1

15,00

15,00€

10

Κατά περίπτωση

25

100,00€

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
4
Τεμ.

θεραπευτικός
χειρισμός (χορήγηση
φαρμ. αγωγής) μετά
κλινικής εξέτασης
11

Εμβολιασμός σκύλου

Τεμ.

15

15

225,00€

12

Απλή χειρουργική

Τεμ.

4

30

120,00€

επέμβαση

13

Οστεοσύνθεση

Τεμ.

1

250

250,00€

14

Ηλεκτρονική

Τεμ.

15

15

225,00€

σήμανση και
καταγραφή
15

Αποπαρασίτωση

Τεμ.

15

10

150,00€

16

Στείρωση θηλυκού

Τεμ.

13

110

1430,00€

Τεμ.

2

80

160,00€

ζώου
Στείρωση αρσενικού

17

ζώου
18

Ευθανασία

Τεμ.

2

30

60,00€

19

Κτηνιατρική

Τεμ.

2

5

10,00€

παρακολούθηση μίας
ημέρας νοσηλεία (24
ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ

3.185,00€
764,40€

Φ.Π.Α. 24%

3.949,40€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Β ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ / ζώο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ
(σε ευρώ)

Εργασίες
περισυλλογής

ανά αδέσποτο

75,00 €

80

6.000,00 €

6,00 €

455

2.730,00 €

αδέσποτων ζώων
Εργασίες φιλοξενίας

διανυκτέρευση

αδέσποτων ζώων

24ωρο

ΣΥΝΟΛΟ

8.730,00 €

Φ.Π.Α. 24%

2.095,20€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.825,20 €

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2018
Α ΟΜΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ -

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

Κλινική εξέταση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
140
Τεμ.

5

700,00€

(κτηνιατρικός
έλεγχος)
2

Αιματολογική εξέταση

Τεμ.

8

10

80,00,00€

3

Βιοχημική εξέταση

Παράμετρος

8

3

24,00€

4

Κυτταρολογική

Τεμ.

8

10

80,00€

Τεμ.

140

15

2100,00€

Τεμ.

8

25

200,00€

Τεμ.

2

12

24,00€

εξέταση
5

Ορολογική εξέταση
για λεϊσμάνια με τεστ
ταχείας διάγνωσης

6

Ειδικός έλεγχος για
ανίχνευση τίτλου
αντισωμάτων κατά
της Λεϊσμάνιας

7

Εργαστηριακή
εξέταση ερλιχίωσης

8

Ακτινογραφίες μεγάλες

Τεμ.

2

20

40,00€

9

Ακτινογραφίες μικρές

Τεμ.

2

15

30,00€

10

Κατά περίπτωση

25

200,00€

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
8
Τεμ.

θεραπευτικός
χειρισμός (χορήγηση
φαρμ. αγωγής) μετά
κλινικής εξέτασης
11

Εμβολιασμός σκύλου

Τεμ.

150

15

2.250,00€

12

Απλή χειρουργική

Τεμ.

2

30

60,00€

επέμβαση

13

Οστεοσύνθεση

Τεμ.

1

250

250,00€

14

Ηλεκτρονική

Τεμ.

140

15

2.100,00€

σήμανση και
καταγραφή
15

Αποπαρασίτωση

Τεμ.

140

10

1.400,00€

16

Στείρωση θηλυκού

Τεμ.

140

110

15.400,00€

Τεμ.

10

80

800,00€

ζώου
Στείρωση αρσενικού

17

ζώου
18

Ευθανασία

Τεμ.

1

30

30,00€

19

Κτηνιατρική

Τεμ.

9

5

45,00€

παρακολούθηση μίας
ημέρας νοσηλεία (24
ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ

25.813,00€

Φ.Π.Α. 24%

6.195,12€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.008,12€
Β ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ / ζώο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ
(σε ευρώ)

Εργασίες
περισυλλογής

ανά αδέσποτο

75,00 €

130

9.750,00 €

6,00 €

790

4.740,00 €

αδέσποτων ζώων
Εργασίες φιλοξενίας

διανυκτέρευση

αδέσποτων ζώων

24ωρο

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.490,00 €
3.477,60€
17.967,60 €

Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών, ο αριθμός των παρεχόμενων
εργασιών δεν μπορεί να προκαθορισθεί ακριβώς σε κάθε περίπτωση και οι εργασίες
προϋπολογίζονται ενδεικτικά. Όσα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, θα εκτελεστούν

βάσει των αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε επιμέρους περίπτωση και όχι
απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων, εξαντλώντας το συνολικό προϋπολογισθέν
ποσό της δαπάνης.
Λαγκαδάς 18/7/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λαγκαδάς 18/7/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΜΒΟΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α΄

ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1. Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων, εργασιών και
σήμανσης με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και εργασιών περισυλλογής και προσωρινής
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά.
Άρθρο 2. Ισχύουσες διατάξεις
Η υπηρεσία διέπεται από :


Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2-2-2012), όπως τροποποιήθηκε από
το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α 32/11-2-2014).



Τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.



Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 περί κύρωσης Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ΦΕΚ Α 114/8-6-2006).



Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010).

Άρθρο 3. Γενικοί όροι – προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας
Για την εργασία της περίθαλψης:
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του κτηνιατρικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των κτηνιατρικών πράξεων. Οι
διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η Τεχνική υποδομή
και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός
εξοπλισμός κλπ).
2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε
συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για την περισυλλογή :
1.Η ύπαρξη κατάλληλου οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων,

βεβαιωμένου για την καταλληλότητα του από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2.Η χορηγηθείσα άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων για ταξίδια διαρκείας
μέχρι οκτώ (8) ώρες (ΤΥΠΟΥ 1) από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
3. Ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στον χειρισμό των ζώων.
Για την προσωρινή φιλοξενία :
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και προσωπικό για
την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.604/1977 και του Π.Δ.
463/1978 αλλά και των Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012.
Εάν τα ζώα είναι ηλικίας μικρότερης των πέντε μηνών, παραμένουν προσωρινά στο
ενδιαίτημα. Όσα δεν υιοθετηθούν μετά το πέρας των πέντε μηνών επανεντάσσονται στο
περιβάλλον.
To ενδιαίτημα οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 6 του Π.Δ/τος
463/1978.
Άρθρο 4. Όροι Σύμβασης και Εγγυητικές Επιστολές
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης ανάθεσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του
συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της
σύμβασης του έργου ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους
που περιλαμβάνονται στη προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από
το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,
κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 5. Προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει
διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής
προϋπολογισμένης τιμής.
Άρθρο 6. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε όποια από τις δύο ομάδες
ενδιαφέρονται (Α Ομάδα και Β Ομάδα) με την προϋπόθεση να καλύπτουν όλη την
ποσότητα και είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε ομάδας.
Προσφορά που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω αποκλείεται ως απαράδεκτη.
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Άρθρο 7. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
1. Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και ισχύει ως την 31-12-2018.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 8.Τρόπος πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας για την Ομάδα Α΄ θα γίνεται τμηματικά με βάσει
τον αριθμό των ζώων που θα διαχειρίζεται και περιθάλπει ανά μήνα με την εξόφληση
της συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στην τμηματική παραλαβή της.
2. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας για την Ομάδα Β΄ θα γίνεται τμηματικά με βάσει
τον αριθμό των ζώων που θα περισυλλέγει ανά μήνα με την εξόφληση της συμβατικής
αξίας που αντιστοιχεί στην τμηματική παραλαβή της.
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος του συμβατικού αντικείμενου.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό.
Άρθρο 9. Ολοκλήρωση εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει
παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στο
παρών τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 10. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου
203 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Άρθρο 12. Παρακολούθηση της σύμβασης
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του
Δήμου. Το ανωτέρω Τμήμα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μπορεί, με απόφασή
του, να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα

εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 13. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που
έχει συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 14. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 15.Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α1. Του αναδόχου για την Α ομάδα :


Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του.



Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες στο κτηνιατρείο του όποτε του ζητηθεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.



Σε εξαιρετική περίπτωση, που δεν θα είναι εφικτή η μεταφορά των ζώων στο
κτηνιατρείο, ο κτηνίατρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του εκεί όπου
θα του υποδείξουν αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου.

Α2. Του αναδόχου για την Β ομάδα :
Ο ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να προσκομίζει στον Δήμο
αναλυτική κατάσταση: α) για τον αριθμό των ζώων που περισυλλέγησαν, β) τις ημέρες
που φιλοξενήθηκαν και γ) βεβαίωση από τον ανάδοχο κτηνίατρο για τον αριθμό των ζώων
που έτυχαν περίθαλψης, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο προϋπολογισμός της
αποζημίωσης σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση.
Β. Του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, να

καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή ανάλογα με τον αριθμό των ζώων
που θα περιθάλπει και θα περισυλλέγει ο ανάδοχος.
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Α1. Του αναδόχου για την Α ομάδα :
Εκτέλεση του συμβατικού έργου- εργασίας
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην εκτέλεση των κτηνιατρικών πράξεων και θα
καταχωρίζει στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ζώα στα οποία κάνει την ηλεκτρονική
σήμανση και θα τηρεί στοιχεία: καρτέλα καταγραφής ζώου με φωτογραφία και ημερολόγιο
περιστατικών για τις εργασίες που γίνονται: ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, είδος
περίθαλψης κλπ. που θα υπογράφεται από τον ίδιο.
Κάθε τέλος του μήνα πρέπει να γίνεται αναλυτικός απολογισμός και θα είναι
ενημερωμένη η Υπηρεσία για κάθε περιστατικό ζώου συνοδευόμενο από φωτογραφικό
υλικό αλλά και αποδεικτικά των χρησιμοποιούμενων αναλώσιμων (εμβόλια, εξετάσεις
μικροβιολογικές κ.λ.π.).
Η διενέργεια εξετάσεων για Leishmania είναι υποχρεωτική για όλους τους σκύλους
πριν από οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη. Για τις περιπτώσεις που εντοπισθεί προσβολή,
ο ανάδοχος θα προσκομίζει εκτός από τα πρωτότυπα αποτελέσματα των εξετάσεων και
βεβαίωση όπου θα αναφέρεται εάν το ζώο επιδέχεται θεραπείας ή όχι.
Οι στειρώσεις, οι εμβολιασμοί και οι ηλεκτρονικές σημάνσεις θα πραγματοποιούνται
υποχρεωτικά μόνο μετά από:


την έκδοση των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων, την έκδοση των
αποτελεσμάτων των ορολογικών εργαστηριακών εξετάσεων ανίχνευσης τίτλου
αντισωμάτων κατά της Leishmania.



την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για ερλιχίωση (εφόσον αυτές
πραγματοποιηθούν κατά την κρίση του κτηνιάτρου).

Για την περίπτωση λυσσύποπτου ζώου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις
διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για τη
σύλληψη ζώων που εμφανίζουν επιθετικότητα, ή φοβία ή εν γένει δυσκολία, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον δεν παραβιάζονται
οι κανόνες ευζωίας του ζώου.
Α2. Και των δύο αναδόχων (Α και Β Ομάδα) :
Επίσκεψη στο ειδικό ενδιαίτημα
Ο συμβαλλόμενος κτηνίατρος θα επισκέπτεται το ειδικό ενδιαίτημα φιλοξενίας των
αδέσποτων ζώων, έπειτα από σχετική ειδοποίηση από τον υπεύθυνο περισυλλογής και
φιλοξενίας, για τη διάγνωση της κατάστασης της υγείας ή την αιτία θανάτου περιστατικών,
στα οποία προηγήθηκε κτηνιατρική επέμβαση ή στείρωση ή περίθαλψη ή αποθεραπεία. Η

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και η πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος Διαχείρισης των αδέσποτων θα ενημερώνεται για το πόρισμα τόσο από
τον υπεύθυνο περισυλλογής όσο και από τον συμβαλλόμενο κτηνίατρο.
Ζημιές – Ατυχήματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για
την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση των εργασιών και για την
πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή
ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτο ο Δήμος δεν έχει
καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες (αστικές και ποινικές),
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση
αντικατάστασή του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών
χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο
χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην εκτέλεση της.
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