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Υπηρεσία: «Αμοιβές κτηνιάτρων»
CPV: 8520000-1 “Κτηνιατρικές
υπηρεσίες”
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Αρ. Μελέτης: 1/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια
της διαχείρισης αδέσποτων ζώων που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία σε όλη την έκταση
του Δήμου Σπάρτης. Συγκεκριμένα υπηρεσίες προσφερόμενες από ιδιώτη κτηνίατρο
κατόπιν σύμβασης με το Δήμο, η οποία κρίνεται αναγκαία αφού στο Δήμο Σπάρτης δεν
υπηρετεί προσωπικό με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων.
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016),
των άρθρων 158 & 209 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) και άρθρο 72
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
Στο Δήμο Σπάρτης το πρόβλημα ύπαρξης των αδέσποτων ζώων (κυρίως σκύλων)
διογκώνεται όλο και περισσότερο. Η εργασία αυτή, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά
στον έλεγχο του πληθυσμού τους, την προώθηση της δημόσιας υγείας και στη μείωση της
επιθετικής συμπεριφοράς των αδέσποτων ζώων. Γενικά αναμένεται να καλύψει σημαντικό
μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ
15/ τ.Α΄/02-02-2012) και του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014).
Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 32.000,00
ευρώ στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 15-6117.003).
Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη οι:




Η Υ.Α. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712/τ.Β΄/19-11-2003): «Πρόγραμμα αντιμετώπισης
αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις»
Ο Νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/02-02-2012): «Για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή
τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
Ο Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Ο Διαγωνισμός για την εν λόγω υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός).
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
Κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, στείρωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
παρακολούθηση ανάρρωσης, σήμανση, αποπαρασίτωση, εξέταση για λεϊσμανίαση,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παραμονή στο ιατρείο όπου απαιτείται κ.λ.π.
κτηνιατρικές πράξεις στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Σπάρτης.
Αρκετές φορές επιβάλλεται η παροχή και άλλων ειδικών ιατρικών πράξεων, όπως
χειρουργικές επεμβάσεις και ενίοτε η ευθανασία.
Πρέπει να τηρείται αρχείο με ατομική καρτέλα για κάθε αδέσποτο ζώο, όπου
αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις, ο αριθμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης,
επικολλούνται τα κουπόνια των φαρμάκων που χορηγούνται και κρατείται πλήρες αρχείο
με φωτογραφικό υλικό. Οι καρτέλες αυτές του αρχείου καταχωρήσεων διαβιβάζονται
σταδιακά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
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Επίσης για κάθε ζώο που έγινε χειρισμός, πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο
στοιχεία όπως: ποιος παρέδωσε το ζώο στον κτηνίατρο, ποιος το παρέλαβε στη συνέχεια,
προς ποια κατεύθυνση κ.λ.π.
Από την κύρια ανάγκη αντιμετώπισης του μεγεθυνόμενου προβλήματος εξαιτίας του
συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού των αδέσποτων, προτεραιότητα θα δίδεται στη
στείρωση θηλυκών σκυλιών έναντι των αρσενικών.
Αν βρεθεί ζώο με κατ’ αρχήν λεϊσμανιακή διάγνωση, πρέπει να διενεργούνται
περαιτέρω εξετάσεις επιβεβαίωσης της νόσου και εξακρίβωσης του βαθμού της μόλυνσης
σε πιστοποιημένο εργαστήριο με μέριμνα του κτηνιάτρου, μέσω της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας, προκειμένου να εξετάσει η πενταμελής επιτροπή την παραπέρα διαχείριση της
περίπτωσης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φέρει όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, να ασκεί
νόμιμα το επάγγελμα του κτηνίατρου και να διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο και
αδειοδοτημένο ιατρείο για την εκτέλεση των εργασιών.
Σπάρτη 15 / 02 /2019
Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 15 / 02 /2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ηλίας Αργείτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
1

2
3
4

5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
Καταγραφή (Τοποθέτηση
microchip)
Επίσκεψη μετά ενέσιμης θεραπείας
Επίσκεψη μετά χορηγήσεως ορού
ενδοφλεβίως
Εμβολιασμός με πολλαπλό εμβόλιο
και αντιλυσσικό, γαστρεντερική
αποπαρασίτωση
Εμβολιασμός με πολλαπλό
εμβόλιο, γαστρεντερική
αποπαρασίτωση
Εμβολιασμός με αντιλυσσικό
εμβόλιο
Εμβολιασμός με αντιλυσσικό
εμβόλιο, γαστρεντερική
αποπαρασίτωση
Θεραπεία γαστρεντερικής
παρασίτωσης
Βιοχημικές εξετάσεις αίματος ανά
παράμετρο
Θεραπεία δερματικών
παρασιτώσεων (κρότωνες, ψύλλοι,
ψώρες)
Γενική αίματος

Αριθ. ζώων

140

16,13

2.258,20 €

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων

65
25

16,13
24,19

1.048,45 €
604,75 €

Αριθ. ζώων

14

20,16

282,24 €

Αριθ. ζώων

15

16,13

241,95 €

Αριθ. ζώων

80

4,84

387,20 €

Αριθ. ζώων

30

8,87

266,10 €

Αριθ. ζώων

12

4,03

48,36 €

Αριθ. ζώων

45

4,84

217,80 €

Αριθ. ζώων

30

20,16

604,80 €

Αριθ. ζώων

15

19,35

290,25 €

Διπλό τεστ ερλιχίωσηςλεϊσμανίασης
Τεστ λεϊσμανίασης
Τεστ ερλιχίωσης σκύλου
Τεστ λεπτοσπείρωσης σκύλου
Θεραπεία ερλιχίωσης σκύλου
Αιμοληψία και αποστολή ορού
αίματος στο ΚΚΙΑ μέσω ΔΑΟΚ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ για την εργαστηριακή
επιβεβαίωση της λεϊσμανίασης του
σκύλου και εύρεση τίτλου
αντισωμάτων
Test παρβοΐωσης(τύφου) του
σκύλου
Εξέταση κοπράνων για παράσιτα
Καλλιέργεια για εύρεση
δερματομυκήτων σκύλου
Μικροσκοπική εξέταση ξεσμάτων
δέρματος
Ακτινογραφία απλή χωρίς τη
χορήγηση ηρεμιστικού

Αριθ. ζώων

70

22,58

1.580,60 €

Αριθ. ζώων

25
10
10
250
70

16,13
16,13
20,16
4,84
8,06

403,25
161,30
201,60
1.210,00
564,20

Αριθ. ζώων

5

20,16

100,80 €

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων

14
5

9,68
20,16

135,52 €
100,80 €

Αριθ. ζώων

30

9,68

290,40 €

Αριθ. ζώων

12

19,35

232,20 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων
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ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

€
€
€
€
€

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις
γάτας
Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις
σκύλου
Στείρωση γάτας
Στείρωση σκύλας ανεξαρτήτου
βάρους και σταδίου
αναπαραγωγικού κύκλου (και
πυομήτρα)
Ευνουχισμός γάτου
Ευνουχισμός σκύλου
Περίδεση καταγμάτων με τη
χρήση γύψινου επιδέσμου
Απλή παρακολούθηση στο
ιατρείο/μέρα
Εντατική παρακολούθηση στο
ιατρείο / ημέρα
Ευθανασία νεογέννητου κουταβιού
Ευθανασία μικρόσωμου σκύλου
έως 10kg / γάτας
Ευθανασία μεσαίου μεγέθους
σκύλου 10-20 kg
Ευθανασία μεγαλόσωμου σκύλου
20-40 kg
Ενέσιμη αναισθησία μικρόσωμου
σκύλου έως 10 kg / γάτας
Ενέσιμη αναισθησία σκύλου 1025kg
Ενέσιμη αναισθησία σκύλου>25kg

Αριθ. ζώων

3

28,23

84,69 €

Αριθ. ζώων

10

36,29

362,90 €

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων

2
122

36,29
72,58

72,58 €
8.854,76 €

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων

5
50
5

24,19
48,39
24,19

120,95 €
2.419,50 €
120,95 €

Αριθ. ζώων

78

16,13

1.258,14 €

Αριθ. ζώων

15

24,19

362,85 €

Αριθ. ζώων
Αριθ. ζώων

8
3

2,82
12,10

22,56 €
36,30 €

Αριθ. ζώων

3

16,13

48,39 €

Αριθ. ζώων

5

20,16

100,80 €

Αριθ. ζώων

10

12,10

121,00 €

Αριθ. ζώων

10

16,13

161,30 €

Αριθ. ζώων

10

20,16

201,60 €

Νεκροτομή και αποστολή οργάνων
για τοξικολογική εξέταση σκύλουγάτας

Αριθ. ζώων

4

56,45

225,80 €

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

25.805,84 €

ΦΠΑ 24%

6.193,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

31.999,24 €

Στο κόστος όλων των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των
υπηρεσιών και η συμβουλευτικού τύπου επιστημονική - τεχνική στήριξη.
Η παροχή υπηρεσίας “αμοιβές κτηνιάτρων” θα εκτελεστεί μέχρι του ποσού των 31.999,24
ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ 24%).
Κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, η υπηρεσία αντιμετώπισε ποικίλα περιστατικά, των οποίων ο αριθμός
αποδείχθηκε μη προβλέψιμος και συνεπώς οι ποσότητες ανά είδος εργασίας δεν μπορούν
να υπολογιστούν γιατί είναι άγνωστες οι πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης καθώς επηρεάζονται από βιολογικούς παράγοντες και
έκτακτα γεγονότα στον πληθυσμό των αδέσποτων.
Συνεπώς οι ανωτέρω ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορεί να
τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
Σπάρτη 15 / 02 /2019
Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 15 / 02 /2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ηλίας Αργείτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ
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Αρ. Μελέτης: 1/2019
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία παροχής κτηνιατρικών
υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων που επιβάλλει η κείμενη
νομοθεσία σε όλη την έκταση του Δήμου Σπάρτης. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε
αδέσποτα ζώα με ιδιαίτερη μέριμνα σε εφαρμογή στειρώσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο
έλεγχος του πληθυσμού των αδέσποτων.
Η
προϋπολογιζόμενη
προς
διάθεση
δαπάνη
είναι
31.999,24
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέχρις εξάντλησης ως άνω ανεφέρθη του ποσού
αυτού. Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 15-6117.003 με τίτλο: «Αμοιβές κτηνιάτρων» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
o N.3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
αρθ.209: «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως ισχύει.
o Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72:
«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.
o Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
o Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/11-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η διακήρυξη
3. Η οικονομική προσφορά
4. Η τεχνική προσφορά
5. Ο Προϋπολογισμός
6. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο: Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Οι χώροι παροχής της υπηρεσίας είναι ο Δήμος Σπάρτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ζώα εντός των
ορίων του Δήμου σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 5ο: Χρόνος εκτέλεσης
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και θα
έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Σε κάθε
περίπτωση η σύμβαση θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της αρ. πρωτ. 12805/28-06-2018
υφιστάμενης σύμβασης.
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Άρθρο 6ο: Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας και την τήρηση
στοιχείων για όλες τις εργασίες που εκτελεί.
Γνώση συνθηκών των εργασιών: Η έννοια της υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του
αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και
τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, τις ιδιαιτερότητές τους και
οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν
και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα
εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να
συμμορφωθεί.
Ποιότητα υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη θα
παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της νομοθεσίας και τα οριζόμενα
στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.
Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
Προσωπικό: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και πεπειραμένο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε βοηθητικού
προσωπικού κ.λπ. εφόσον αυτός δεν κατέχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την
πείρα προσόντα, για κανονική εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε ή είναι απειθής,
προκλητικός κ.λ.π. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του
αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των
εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εργοδότη
στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω
ακαταλληλότητας.
Φάκελος έργου - Ημερολόγια υπηρεσιών: Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί
πλήρες αρχείο υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας.
Ώρες εργασίας: Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας του
αντικειμένου των υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και υπερωριακά,
κατά τις Κυριακές και εορτές ή απογευματινές ώρες, εφόσον διαταχθεί γι' αυτό με
έγγραφο από την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τη δυνατότητα της καθημερινής πρόσβασης και σε
χρόνο λιγότερο των δύο ωρών όταν του ζητηθεί για την εκτέλεση υπηρεσιών σε
περιστατικά που από τη φύση τους επείγουν.
Στην περίπτωση αυτή καμία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα
γίνει δεκτή.
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας - ατυχήματα - ζημιές - ασφαλίσεις: Ο ανάδοχος
υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του,
για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους
εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Ο
ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη
χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν
γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε
συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και
ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον
εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των
αναφερόμενων στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν
καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει
από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή
παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο
εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με
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αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα
μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και
γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
Η αναφορά των ανωτέρω σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και τα
ατυχήματα -ζημιές, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο
αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά
συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις ή εν γένει κακές συνέπειες των
υπηρεσιών λόγω ακαταλληλότητας.
Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο: Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε
τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του αρμόδιου
αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ' όσον ο τρίτος στον
οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της
σύμβασης.
Επιπλέον:
Για τις εκάστοτε εργασίες θα είναι ενήμερη η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να
γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιθάλπει τα ζώα για όσο διάστημα τυχόν
απαιτείται (π.χ. σκυλιά για το διάστημα μετά τη στείρωσή τους).
Να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια πενταμελή επιτροπή όταν κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν
έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Στο φάκελο προσφοράς θα περιλαμβάνεται φάκελος με τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, τα οποία είναι:
i. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ
ii. υπεύθυνη δήλωση με τη διεύθυνση του νομίμως τηρουμένου ιατρείου ζώων
(κτηνιατρείου ή κτηνιατρική κλινική), στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι
περιγραφόμενες στην παρούσα μελέτη υπηρεσίες.
iii. Άδεια λειτουργίας του νομίμως τηρουμένου ιατρείου ζώων (κτηνιατρείου ή
κτηνιατρική κλινική), στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι υπηρεσίες που θα παρέχει.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: α) πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής του στο διαγωνισμό, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας
διακήρυξης και της παρούσας μελέτης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις Δήμου
Ο Δήμος υποχρεούται με μέριμνά του να περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
ώστε να παραδίδονται τμηματικά στον ανάδοχο.
Άρθρο 9ο: 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, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε εργασίας είναι ο καθοριζόμενος στην τεχνική περιγραφή
και τον προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.
Άρθρο 11ο: Εκτέλεση της σύμβασης, παραλαβή του αντικειμένου της και επίλυση
διαφορών
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί και παραληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 13ο: Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος των εργασιών θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν:
 Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή
μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές,
εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία για την
εμπρόθεσμη περαίωση της εργασίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμείων, δώρα
εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων κλπ,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά
επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των εργασιών.
 Οι δαπάνες χρήσης ή μίσθωσης των εργαλείων και μέσων απαραίτητων για την
πλήρη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
 Οι πρόσθετες δαπάνες δυσχερειών που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι εργασίες
θα πραγματοποιηθούν σε επιμέρους και ιδιαίτερου χώρους.
 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους υπηρεσιών.
 Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου και του
προσωπικού ή τρίτων.
 Όλες οι δαπάνες που ισχύουν για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές,
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 14ο: Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη των υπολοίπων
άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Η
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το
νόμο.

Σπάρτη 15 / 02 /2019
Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 15 / 02 /2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ηλίας Αργείτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ
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