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ΜΔΛΔΣΗ
Απ. 1 /2022

ΤΠΗΡΔΙΑ: «Παροτή σπηρεζίας κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ
προγράμμαηος διατείριζης αδέζποηων ζώων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ ςπηπεζίερ”

ΠΑΡΣΗ
ΙΟΤΝΙΟ 2022

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
2. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
3. ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
4. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Τπηπεζία: «Παροτή σπηρεζίας
κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ
προγράμμαηος διατείριζης
αδέζποηων ζώων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ
ςπηπεζίερ”

Απ. Μελέηηρ: 1/2022
Κ.Α.: 15-6117.004
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα αδέζπνηα δψα
ζπληξνθηάο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ, νη δήκνη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 10, παξαγ. 4 ηνπ Λ. 4830/2021 (ΦΔΘ 169/ η.Α΄/18-09-2021): «Νέο πλαίζιο
για ηην εςζωία ηων ζώων ζςνηποθιάρ - Ππόγπαμμα «ΑΡΓΟ» και λοιπέρ διαηάξειρ»
νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή
ησλ αλαγθαίσλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ θαηάιιεια θπζηθά ή Λνκηθά Ξξφζσπα είηε
κε πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ Λ. 4412/2016 είηε κε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2527/1997.
Ν Γήκνο Ππάξηεο γίλεηαη θαζεκεξηλά δέθηεο παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνπζία
αδέζπνησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα
δηαρεηξίδεηαη θαη αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πνπ θηινμελεί ζε ρψξνπο θηινμελίαο ζηελ Αγία
Θπξηαθή θαη ηελ Θνηλφηεηα Μεξνθακπίνπ. Ιφγσ ηεο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλαγθαηφηεηαο
αλάζεζεο ησλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη αθνχ δελ ππεξεηεί ζην Γήκν ππάιιεινο θιάδνπ ΞΔ Θηεληάηξσλ
θαη δελ δηαζέηεη δεκνηηθφ θηεληαηξείν.
Δλδεηθηηθά νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη πεξηιακβάλνπλ θηεληαηξηθή
εμέηαζε ηνπ δψνπ πνπ ζα νδεγείηαη ζηνλ θηελίαηξν απφ ηνλ πεχζπλν πεξηζπιινγήο,
ζηείξσζε, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ (αληηιπζζηθφ εκβφιην), ειεθηξνληθή ζήκαλζε
(ηνπνζέηεζε microchip)ηνπ δψνπ θαη θαηαγξαθή ζην Δζληθφ Κεηξψν Εψσλ Ππληξνθηάο
(ΔΚΕΠ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Λ. 4830/2021. Αλ δηαπηζησζεί απφ
ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη ην δψν είλαη ηξαπκαηηζκέλν ή πάζρεη απφ ηάζηκν λφζεκα ζα
ππνβιεζεί ζε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε
φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη
πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ζα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξάγξαθν βαγ ηνπ Λ. 4830/2021. Πηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο
ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε πγεηνλνκηθή επίβιεςε ησλ ρψξσλ θηινμελίαο ζηελ Αγία Θπξηαθή
θαη ην Μεξνθάκπη.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιετζκαλίαζεο ζε φια ηα αδέζπνηα πνπ νδεγνχληαη ζηνλ
θηελίαηξν επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα Leismania Rapid Test θαη αλ πξνθχςεη ζεηηθφ γίλεηαη
επηβεβαίσζε ηίηινπ αληηζσκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην κε κέξηκλα ηνπ
θηεληάηξνπ, κέζσ ηεο Θηεληαηξηθήο πεξεζίαο ηεο Ξ.Δ.Ιαθσλίαο.
Θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαθνινχζεζε επί 20εκέξνπ ηνπ δψνπ σο
ιπζζχπνπηνπ κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ζε πεξίπησζε δψνπ κε αθξαία επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά ή ζε πεξίπησζε δαγθψκαηνο αλζξψπνπ.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί:
 Αηνκηθή θαξηέια γηα ην θάζε δψν (φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ)
 Βηβιίν λνζειείαο ησλ αζζελψλ δψσλ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλά δψν ην είδνο
ηεο παξερφκελεο λνζειείαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο
 Βηβιίν θαξκάθσλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά δψν αλά εκέξα
[2]

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί Κεηξψν εξγαζηψλ ην νπνίν ζα θνηλνπνηεί κεληαία ζην
αξκφδην Ρκήκα ηνπ Γήκνπ θαη ζα απνηειεί απνδεηθηηθφ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θέξεη φια ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, λα αζθεί λφκηκα
ην επάγγεικα ηνπ θηελίαηξνπ θαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν
ηαηξείν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Ππληάμαζα Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ &
Αλάπηπμεο

Αλαζηαζία Γξίβα
Γεσπφλνο ΞΔ

Αηθαηεξίλε Παληδά
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο
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Τπηπεζία: «Παροτή σπηρεζίας
κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ
προγράμμαηος διατείριζης
αδέζποηων ζώων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ
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2/2022
Κ.Α.: 15-6117.004
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α

1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

8

Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη
θαηαγξαθή ζην ΔΚΕΠ(Ρνπνζέηεζε
κηθξνηζίπ)
Απνπαξαζίησζε αδέζπνηνπ δψνπ( έλδνθαη έμσ-)
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη γεληθή
εμέηαζε αίκαηνο
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη
βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (ηηκή αλά
παξάκεηξν)
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη
αθηηλνγξαθία
Πηείξσζε/επλνπρηζκφο ζθχινπ θαη
κεηεγρεηξεηηθή αλάξξσζε-θηινμελία
Πηείξσζε γάηαο θαη κεηεγρεηξεηηθή
αλάξξσζε-θηινμελία
Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ δψνπ

9

Δκβνιηαζκφο κε αληηιπζζηθφ εκβφιην

2
3
4

5
6
7

10

Δκβνιηαζκφο κε πνιιαπιφ εκβφιην

11

Γηπιφ ηεζη εξιηρίσζεο-ιεηζκαλίαζεο

12

13

Αηκνιεςία θαη απνζηνιή νξνχ αίκαηνο
κέζσ ΓΑΝΘ ΞΔ ΙΑΘΩΛΗΑΠ γηα ηελ
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο
ιετζκαλίαζεο ηνπ ζθχινπ θαη εχξεζε
ηίηινπ αληηζσκάησλ
Σεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο γάηαο

14

Σεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο ζθχινπ

15

Σεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο καιαθψλ
κνξίσλ ζθχινπ
Σεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο καιαθψλ
κνξίσλ γάηαο
Ξαξακνλή –λνζειεία ζην ηαηξείν/κέξα

16
17
18

Ξαξαθνινχζεζε επί 15εκέξνπ ηνπ δψνπ
σο ιπζζχπνπηνπ κε έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(σωπίρ
ΦΠΑ)

Αξηζκφο
δψσλ

160

14,00

2.240,00

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

160

4,00

640,00

155

17,00

2.635,00

250

5,00

1.250,00

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

70

10,00

700,00

110

105,00

11.550,00

15

37,00

555,00

5

30,00

150,00

151

4,00

604,00

150

4,00

600,00

155

33,87

5.249,85

100

6,45

645,00

7

24,00

168,00

20

35,00

700,00

15

80,00

1.200,00

5

64,00

320,00

40

10,00

400,00

1

125,00

125,00

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
[4]

ΓΑΠΑΝΗ
(σωπίρ ΦΠΑ)

19

Δπζαλαζία αλίαηνο πάζρνληνο δψνπ

20

Δπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

1

28,15

28,15

6

40

240,00

ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ)

30.000,00

ΦΠΑ 24%

7.200,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

37.200,00

Πην θφζηνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ε ζπκβνπιεπηηθνχ ηχπνπ επηζηεκνληθή - ηερληθή ζηήξημε.
Ζ παξνρή ππεξεζίαο «Παποσή ςπηπεζίαρ κηηνιάηπος για ηην ςλοποίηζη ηος
ππογπάμμαηορ διασείπιζηρ αδέζποηων ζώων» ζα εθηειεζηεί κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
37.200,00 εςπώ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ΦΞΑ 24%).
Ρν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα απαηηεζεί ζα ην πξνκεζεπηεί ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ θηελίαηξν θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΘΑ 15-6632.009.
Θαηά ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηάο, ε ππεξεζία αληηκεηψπηζε πνηθίια πεξηζηαηηθά ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο
απνδείρζεθε κε πξνβιέςηκνο θαη ζπλεπψο νη πνζφηεηεο αλά είδνο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ
λα ππνινγηζηνχλ αθνχ είλαη άγλσζηεο νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαζψο επεξεάδνληαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη
έθηαθηα γεγνλφηα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αδέζπνησλ.
Ππλεπψο νη αλσηέξσ πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε θαη κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.

Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Ππληάμαζα Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ &
Αλάπηπμεο

Αλαζηαζία Γξίβα
Γεσπφλνο ΞΔ

Αηθαηεξίλε Παληδά
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο
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Τπηπεζία: «Παροτή σπηρεζίας
κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ
προγράμμαηος διατείριζης
αδέζποηων ζώων»
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Απ. Μελέηηρ: 1/2022
Κ.Α.: 15-6117.004

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ
ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ πνπ επηβάιιεη ε θείκελε
λνκνζεζία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο.
Ζ πξνυπνινγηδφκελε πξνο δηάζεζε δαπάλε είλαη 37.200,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. 24%, κέρξηο εμάληιεζεο σο άλσ αλεθέξζε ηνπ πνζνχ απηνχ.
Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 15-6117.004 κε ηίηιν: «Παποσή ςπηπεζίαρ κηηνιάηπος για
ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ διασείπιζηρ αδέζποηων ζώων» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
o N.3463/06 (ΦΔΘ 114/η.Α΄/8-6-2006) πεξί Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ,
αξζ.209: «Ξξνκήζεηεο - πεξεζίεο - Κειέηεο», φπσο ηζρχεη.
o Λ.3852/10 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/7-6-2010): πεξί Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο», αξζ.72:
«Νηθνλνκηθή επηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο», φπσο ηζρχεη.
o Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α΄/2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία
Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Ρν Ππκθσλεηηθφ
2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
3. Ν Ξξνυπνινγηζκφο
4. Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ
5. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ
Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεη
δηάξθεηα κέρξη 31-12-2022 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ
Λ.4412/16.
Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ αναδόσος
Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε
ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.
Ν αλάδνρνο είλαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ
εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηεο θηεληαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αδέζπνησλ
δψσλ ζπληξνθηάο.
Ξξνζσπηθφ: Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη
λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπ πεχζπλε Γήισζε κε ην
πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε.
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Φάθεινο έξγνπ - Ζκεξνιφγηα ππεξεζηψλ: Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί
πιήξεο αξρείν-κεηξψν ππεξεζηψλ ην νπνίν ζα θνηλνπνηεί θάζε κήλα ζηελ επηβιέπνπζα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί:
 Αηνκηθή θαξηέια γηα ην θάζε δψν ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:
 Φσηνγξαθία ηνπ αδέζπνηνπ δψνπ
 Ρν είδνο
 Ρε θπιή
 Ρν θχιν
 Ρν κέγεζνο(κηθξφζσκν, κεζαίν, κεγαιφζσκν)
 Αξηζκφ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο
 Ζκεξνκελία Ξεξηζπιινγήο
 Ρνπνζεζία πεξηζπιινγήο
 Ζκεξνκελία θαη είδνο εκβνιηαζκψλ
 Ζκεξνκελία απνπαξαζίησζεο
 Ζκεξνκελία Πηείξσζεο/επλνπρηζκνχ
 Ζκεξνκελία επαλέληαμεο ηνπ δψνπ θαη ηφπνο επαλέληαμεο
 Ζκεξνκελία θαη αηηία ζαλάηνπ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ
 Βηβιίν λνζειείαο ησλ αζζελψλ δψσλ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλά δψν ην είδνο
ηεο παξερφκελεο λνζειείαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο
 Βηβιίν θαξκάθσλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά δψν αλά εκέξα
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ ζε
αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλέιαβε θαη άκεζα ζε
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαβαίλεη αλάινγα κε ηηο
θηεληαηξηθέο αλάγθεο ησλ θηινμελνχκελσλ αδέζπνησλ δψσλ ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο ή
θαηαθχγηα ηνπ Γήκνπ, γηα επηηφπην θηεληαηξηθφ έιεγρν θαζψο θαη θάζε αλαγθαία
θηεληαηξηθή πξάμε πνπ ζα απαηηεζεί.
Ξξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο - αηπρήκαηα - δεκηέο - αζθαιίζεηο: Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ, γηα ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο εθάζηνηε αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο
λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θ.ι.π. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα
παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαζψο θαη αζθάιεηαο ηνπ ελ γέλεη
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη παληφο ηξίηνπ ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, ππέρσλ κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε
ζπλέπεηα απφ ηελ κε θαιή εθαξκνγή ηνπο.
Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο είλαη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθά θαη
πνηληθά γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ
εληνιέα, είηε ζε ηξίηνπο, ιφγσ παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα.
Ο ανάδοσορ θα ζςμμεηέσει δίνονηαρ πποζθοπά ζηο ζύνολο ηος πποϋπολογιζμού
ηηρ μελέηηρ.
Πην θάθειν πξνζθνξάο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη:
1. άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ ζε ηζρχ
2. πεχζπλε δήισζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ λνκίκσο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δψσλ
(θηεληαηξείνπ ή θηεληαηξηθή θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα κειέηε ππεξεζίεο.
3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκσο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δψσλ (θηεληαηξείνπ ή
θηεληαηξηθή θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη.
4. πεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη: α) πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, β) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα
5. πεχζπλε δήισζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ απαζρνιήζεη θαη ηελ επηζηεκνληθή
ηνπ θαηάξηηζε.
Άπθπο 6ο: Τποσπεώζειρ Γήμος
Ν Γήκνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ λα πεξηζπιιέγεη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο ψζηε
λα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηνλ αλάδνρν θαζψο επίζεο θαη ην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ ζε
άκεζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θηελίαηξν.
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Άπθπο 7ο: Ανωηέπα Βία
Ν αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη
εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Λ.4412/2016.
Άπθπο 8ο: Σπόπορ επιμέηπηζηρ ςπηπεζιών
Ν ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε εξγαζίαο είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο κειέηεο.
Άπθπο 9ο: Δκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ, παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ και επίλςζη
διαθοπών
Ζ ζχκβαζε ζα πινπνηεζεί θαη παξαιεθζεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Λ.4412/2016
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Άπθπο 10ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 11ο: Διδικέρ δαπάνερ βαπύνοςζερ ηον ανάδοσο
Ν αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ζα έρεη ππφςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ:
 Νη νπνηεζδήπνηε θχζεσο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί, δειαδή
κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ππεξσξίεο θαη επηβαξχλζεηο γηα εξγαζία θαηά ηηο Θπξηαθέο,
ενξηέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηελ
εκπξφζεζκε πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, νη δηάθνξεο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο
Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη Ρακείσλ, δψξα
ενξηψλ, επίδνκα θαη εκεξνκίζζηα αδείαο, απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσλ θιπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ρέινο θάζε λφκηκε ππνρξέσζε θαη γεληθά
επηβάξπλζε, πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
 Νη δαπάλεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ
πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Θάζε πξφζζεηε δαπάλε πνπ δχλαηαη λα απαηηεζεί γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.
Άπθπο 12ο: Σπόπορ πληπωμήρ
Ν αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ
ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηε πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη
αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ
αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αλαηξεζεί απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο
πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.
Πην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην
λφκν.
Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Ππληάμαζα Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ &
Αλάπηπμεο

Αλαζηαζία Γξίβα
Γεσπφλνο ΞΔ

Αηθαηεξίλε Παληδά
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο
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ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Απ. Μελέηηρ:

Τπηπεζία: «Παροτή σπηρεζίας
κηηνιάηροσ για ηην σλοποίηζη ηοσ
προγράμμαηος διατείριζης
αδέζποηων ζώων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ
ςπηπεζίερ”

2/2022
Κ.Α.: 15-6117.004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/α

1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

8

Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη
θαηαγξαθή ζην ΔΚΕΠ(Ρνπνζέηεζε
κηθξνηζίπ)
Απνπαξαζίησζε αδέζπνηνπ δψνπ( έλδνθαη έμσ-)
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη γεληθή
εμέηαζε αίκαηνο
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη
βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (ηηκή αλά
παξάκεηξν)
Βαζηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο θαη
αθηηλνγξαθία
Πηείξσζε/επλνπρηζκφο ζθχινπ θαη
κεηεγρεηξεηηθή αλάξξσζε-θηινμελία
Πηείξσζε γάηαο θαη κεηεγρεηξεηηθή
αλάξξσζε-θηινμελία
Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ δψνπ

9

Δκβνιηαζκφο κε αληηιπζζηθφ εκβφιην

2
3
4

5
6
7

10

Δκβνιηαζκφο κε πνιιαπιφ εκβφιην

11

Γηπιφ ηεζη εξιηρίσζεο-ιεηζκαλίαζεο

12

13

Αηκνιεςία θαη απνζηνιή νξνχ αίκαηνο
κέζσ ΓΑΝΘ ΞΔ ΙΑΘΩΛΗΑΠ γηα ηελ
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο
ιετζκαλίαζεο ηνπ ζθχινπ θαη εχξεζε
ηίηινπ αληηζσκάησλ
Σεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο γάηαο

14

Σεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο ζθχινπ

15

Σεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο καιαθψλ
κνξίσλ ζθχινπ
Σεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο καιαθψλ
κνξίσλ γάηαο
Ξαξακνλή –λνζειεία ζην ηαηξείν/κέξα

16
17
18

Ξαξαθνινχζεζε επί 15εκέξνπ ηνπ δψνπ
σο ιπζζχπνπηνπ κε έθδνζε

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

Αξηζκφο
δψσλ

160

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

160

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

70

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ
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155
250

110
15
5
151
150
155
100

7
20
15
5
40
1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(σωπίρ
ΦΠΑ)

ΓΑΠΑΝΗ
(σωπίρ ΦΠΑ)

19

πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο
Δπζαλαζία αλίαηνο πάζρνληνο δψνπ

20

Δπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο

Αξηζκφο
δψσλ
Αξηζκφο
δψσλ

1
6
ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ν Ξξνζθέξσλ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Ππληάμαζα Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ππάξηε 15 / 06 /2022
Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ &
Αλάπηπμεο

Αλαζηαζία Γξίβα
Γεσπφλνο ΞΔ

Αηθαηεξίλε Παληδά
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο
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