
 

 

                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                Σίνδος, 10/09/2018 

 Διεύθυνση Οικονομικών                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1109        

Υπηρεσιών                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18997 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με 

τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη 

Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016.  

6) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7) Τις διατάξεις της παρ. 11του άρθρου 21 του Ν.3731/2008). 

8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

9) Τα από 21-06-2018 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Ανάπτυξης. 

10) Την υπ’ αριθμ.: 980/18613/30-08-2018 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 24.800,00 από τον Κ.Α. 

02.70.03.6142.009.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση – Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την 
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υπηρεσία «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα 

Χαλάστρας», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης. 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.800 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αφορά τις εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα 

Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018. Το έργο αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει 

σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και την προάσπιση της 

δημόσιας υγείας. Γενικά αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του 

Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

4235/2014, έως ότου οι εργασίες περίθαλψης υλοποιηθούν από τον «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. 

Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”» (ΦΕΚ σύστασης 

2346/Β/11-7-2017). 

 

Σύμφωνα με την την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για 

την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Όσο αφορά την 

περίθαλψη των αδέσποτων ζώων τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς οδηγούνται τμηματικά σε 

κτηνιατρεία,  όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με 

ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 

βάση. 

 

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δημοτικό κτηνιατρείο για την παροχή κτηνιατρικών 

υπηρεσιών, η εργασία αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιωτικό κτηνιατρείο που θα πληροί 

τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας όπως ισχύουν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως την 

κλινική εξέταση, τον ορολογικό έλεγχο για αντισώματα Leishmania sp., τη στείρωση, την 

ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων, τον εμβολιασμό 

και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες) του Δήμου 

μας. Παράλληλα θα εκτελούνται και άλλες κτηνιατρικές πράξεις (ορολογικοί έλεγχοι, 

μικροεπεμβάσεις, θεραπείες νοσημάτων κ.α.), εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από την 

κλινική κατάσταση του ζώου. 

 

Τα ζώα μετά από την αποθεραπεία τους (στο κτηνιατρείο ή στο συμβεβλημένο ενδιαίτημα 

ζώων), θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4235/2014. Εάν τα ζώα κριθούν 

επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να 

απειληθούν, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα) μετά από απόφαση της πενταμελούς 

επιτροπής που συγκροτείται βάση του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

4235/2014, δεν επανεντάσσονται στο περιβάλλον.  

 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται για να συμπεριλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις : 
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- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», 

- του Ν. 3170/2003 Νόμος 3170 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003) «Ζώα συντροφιάς, 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», 

- του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/ Α /2.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 

χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» 

- του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «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. 

 

Η παραπάνω εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 

85200000-1 (=Κτηνιατρικές Υπηρεσίες). Η δαπάνη για τις συγκεκριμένες εργασίες θα 

καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.70.03.6142.009 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 

2018  «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα 

Χαλάστρας» με το ποσό των 24.800 €.  

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι οικονομικές 

προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσης. Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά εργασία καθώς και 

αυτή για το σύνολο των εργασιών.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι κτηνιατρικές πράξεις- εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά (αναλώσιμα και μη) που είναι απαραίτητα 

για την εκτέλεση των κτηνιατρικών πράξεων περιλαμβάνονται σε αυτές και θα διατεθούν 

από τον ανάδοχο. 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Όλα τα ζώα που προσκομίζονται στον ανάδοχο κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική 

εξέταση και ζυγίζονται. Αν διαπιστωθεί ότι ασθενούν ή είναι ύποπτα νόσου υποβάλλονται 

στις ανάλογες εξετάσεις και θεραπείες. Αν από καταγγελία ή κατά την εξέταση διαπιστωθεί 

ότι το ζώο έχει επιθετική συμπεριφορά, τα συμπεράσματα της εξέτασης καταγράφονται 

στην ατομική καρτέλα του ζώου και το ζώο παραπέμπεται για παρακολούθηση στο 

συμβεβλημένο καταφύγιο. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση αίματος του αδέσποτου ζώου. Γενική εξέταση αίματος 

διενεργείται σε υποψία ή διαπίστωση νοσήματος με σκοπό την περαιτέρω διαγνωστική και 

θεραπευτική  προσέγγιση.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ: Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση ούρων του αδέσποτου 

ζώου. Αποτελεί το βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση πλήθους παθήσεων. 

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  

Αφορά στη λήψη και εξέταση βιοχημικών παραμέτρων στο αίμα του αδέσποτου ζώου. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ   

Αφορά τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την 

τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος 

ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή 

αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, και μπορεί να αναγνωστεί από 

συσκευή ανάγνωσης συμβατή. Ακολουθεί η καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.   
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ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 

Αφορά την τοποθέτηση περιλαίμιου στο ζώο.  Περιλαμβάνεται η αξία του περιλαίμιου. 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ  

Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου. Με το πέρας της υπηρεσίας ο ανάδοχος 

τοποθετεί ειδική κονκάρδα ένδειξης αντιλυσσικού εμβολίου. 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ   

Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολυδύναμου εμβολίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ζώου 

(περιλαμβάνεται το εμβόλιο της λύσσας, εφόσον το ζώο είναι στην κατάλληλη ηλικία). 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (ΚΟΥΤΑΒΙΑ) 

Αφορά τη χορήγηση εμβολίου σε κουτάβια κάτω των δύο μηνών κατά της παρβοϊωσης.  

 

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-ΕΞΩ)  

Αφορά στην χορηγία αντιπαρασιτικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου για 

ενδοπαράσιτα και τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας για εξωπαράσιτα.  

  

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ  

Αφορά στη λήψη αίματος και ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της 

λεϊσμανίασης.  

 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ Η ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ  

Αφορά στην αιμοληψία και στη συνέχεια ορολογική εξέταση για την ανίχνευση ερλιχίωσης 

ή διορφιλαρίωσης. 

 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά. Περιλαμβάνει τον 

προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά του 

χειρουργείου και την αντιβίωση. 

 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. Περιλαμβάνει τον 

προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά του 

χειρουργείου και την αντιβίωση.  

 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ  

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες. Περιλαμβάνει 

τον προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά 

του χειρουργείου και την αντιβίωση.  

 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ  

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στις αρσενικές αδέσποτες γάτες. Περιλαμβάνει τον 

προεγχειρητικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, την αναισθησία του ζώου, τα υλικά του 

χειρουργείου και την αντιβίωση.  

 

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟΥ (ΜΙΚΡΟΥ Ή ΜΕΓΑΛΟΥ)  

Για την ευθανασία αδέσποτων ζώων απαιτείται η γνωμάτευση επιτροπής και  

ακολουθείται η διαδικασία του Ν. 4039/2012,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 

4235/2014.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ 

Περιλαμβάνει τη διάγνωση και την ενέσιμη θεραπεία της ψώρας. 

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

Περιλαμβάνει την μετάβαση με ιδία μέσα του κτηνιάτρου στο καταφύγιο – ενδιαίτημα 

ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος σε περίπτωση που του ζητηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου, ώστε να εκτιμήσει τυχόν περιστατικό στα φιλοξενούντα αδέσποτα 

ζώα του Δήμου. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΗ  

Γίνεται σε περίπτωση όπου υπάρχει δελτίο εντολής παρακολούθησης ζώου από 

αντιλυσσική μονάδα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας μετά από δάγκωμα αδέσποτου ζώου. 

Αφορά τρεις τουλάχιστον εξετάσεις του ζώου την 1η, 7η και 15η ημέρα από το δάγκωμα. 

Ο κτηνίατρος μετά το πέρας του 15νθημερου εκδίδει τη βεβαίωση παρακολούθησης του 

ζώου, εφόσον του ζητηθεί.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ 

Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση δηλητηρίασης ζώου από 

κατάποση τοξικής ουσίας (π.χ. «φόλα»). 

  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Αφορά σε περιστατικά, που απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας με 

ενέσιμη αναισθησία. Περιλαμβάνει και τη συρραφή τραυμάτων τραυματισμένου ζώου.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ 

Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο προσβληθεί από 

λεϊσμανίαση  και υπάρχουν ενδείξεις για την θεραπεία του.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο παρουσιάσει 

αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα. 

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ   

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά και αντιμετώπιση χωρίς χειρουργείο (με γύψο – 

νάρθηκα).  

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει θεραπείας στο ιατρείο με χορήγηση ορού 

(πχ διαρροϊκά σύνδρομα). 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ 

Αφορά στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου από τον εργολάβο που είναι 

συμβεβλημένος με το Δήμο είναι αδύνατη λόγω του χαρακτήρα του ζώου και επιβάλλεται 

η  χορήγηση αναισθητικού (από το στόμα ή ενέσιμη). Περιλαμβάνεται το κόστος του 

φαρμάκου. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίσθηκε με βάση των αριθμών των ζώων και το είδος 

των περιστατικών που κλήθηκε ο Δήμος να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα ετήσια 

διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των αδέσποτων ζώων στο είναι 

αυξανόμενος κυρίως λόγω εγκατάλειψης ζώων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 

Χαλάστρας. Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων 

ζώων, η υπηρεσία αντιμετώπισε περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός 

αποδείχθηκε αρκετές φορές απρόβλεπτος. Καθότι οι ποσότητες των πράξεων που θα 

εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του 

προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των ιατρικών πράξεων που 

θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, 

εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

       (ευρώ)   
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΩΟ 120 ΔΩΡΕΑΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 15 12 180 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΖΩΟ 5 10 50 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 20 3 60 

ΗΛ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΟ 120 15 1.800 

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ 119 5 595 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΛΥΣΣΑ 
ΖΩΟ 60 6 360 

ΠΛΗΡΗΣ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΖΩΟ 60 12 720 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 
ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ 

ΖΩΟ 12 10 120 

 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ 
(ΕΝΔΟ-, ΕΞΩ-) 

ΖΩΟ 120 10 1.200 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 100 15 1500 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ Η 
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 20 15 300 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

ΖΩΟ 95 100 9.500 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ 

ΖΩΟ 5 55 275 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 

ΖΩΟ 10 50 500 

ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 

ΖΩΟ 4 30 120 

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 
ΖΩΟΥ 

ΖΩΟ 2 30 60 
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΖΩΟΥ 

ΖΩΟ 2 50 100 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΑΣ ΝΟΣΗΜΑ 11 20 220 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 50 100 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΗ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) 

ΖΩΟ 12 20 240 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ 

ΖΩΟΥ 

ΖΩΟ 8 30 240 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 10 45 450 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 
ΖΩΟ 2 150 300 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ 

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΖΩΟ 2 100 200 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 8 60 480 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ  

ΗΜΕΡΑ 20 15 300 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ 

ΖΩΟ 5 6 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

      20.000 

ΦΠΑ 24%       4.800  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
       24.800 

 

 

CPV: 85200000-1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και 

213/2008 κανονισμούς της Ε.Ε) 

 

Στις τιμές των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά που θα χρειαστούν 

για την πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια 

κ.α.)  

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψη ο ενδεικτικός 

τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η 

έρευνα της υπηρεσίας για τις τρέχουσες τιμές στην αγορά και οι υποβληθείσες παρόμοιες 

οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών. 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης μετά από 

αποστολή πρόσκλησης. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον 

συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η 

καθαρή τιμή σε ευρώ καθώς και αυτή για το σύνολο των εργασιών. Η τιμή θα παραμείνει 

σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε 

αναθεώρηση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 

 

1. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κτηνιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο 

του αναδόχου. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου το ζώο χρήζει άμεσης φροντίδας και 

δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ. τροχαίο ατύχημα)  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να μπορεί να μεταβεί στο περιστατικό, μετά από συνεννόηση με την 

αρμόδια υπηρεσία.   

2. Μετά την είσοδο τους στο κτηνιατρείο τα ζώα θα εξετάζονται κλινικά. Στη συνέχεια 

γίνεται ο ορολογικός έλεγχος για την ύπαρξη αντισωμάτων λεϊσμανίασης (Leishmania 

sp.), εκτός αν κριθεί αλλιώς από τον κτηνίατρο. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό 

και η πορεία της νόσου κριθεί αναστρέψιμη τα ζώα υπόκεινται σε θεραπεία, βάση της 

νομοθεσίας για το συγκεκριμένο νόσημα.  

3. Εφόσον τα θηλυκά ζώα είναι υγιή, θα υπόκεινται σε στείρωση με χειρουργική 

επέμβαση ωοθυκυστερεκτομής. Ορισμένα από τα αρσενικά, εάν κριθεί απαραίτητο και 

μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, θα υποβάλλονται σε επέμβαση 

ορχεκτομής.  

4. Τα αδέσποτα σκυλιά θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά  της λύσσας και κατά 

περίπτωση (ηλικία και κατάσταση) εναντία στη λεπτοσπείρωση, στη Νόσο του Carre, 

στην παρβοίωση και στη λοιμώδη ηπατίτιδα. Οι αδέσποτες γάτες θα εμβολιάζονται 

πρωτίστως κατά της λύσσας και κατά περίπτωση ενάντια στην πανλευκοπενία, στη 

ρινοτραχειιτιδά, σε καλυκοιούς και χλαμύδια. 

5. Τα ζώα θα λαμβάνουν θεραπεία αποπαρασίτωσης (ενδο- και εξω-) .  

6. Όλα τα αδέσποτα ζώα  θα σημαίνονται ηλεκτρονικά ως αδέσποτα και θα 

καταγράφονται στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια θα τοποθετείται περιλαίμιο και κονκάρδα 

αντιλυσσικού εμβολιασμού.  

7. Ο κτηνίατρος θα αναλαμβάνει και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, θεραπεία 

δηλητηριασμένων ζώων, θεραπεία στο ιατρείο με ενυδάτωση, αντιμετώπιση 

ορθοπεδικών τραυμάτων κ.α, όπως αυτά αναγράφονται στον προϋπολογισμό. 
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Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία περιγράφεται στη μελέτη, παρέχεται 

μόνο κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Δέλτα.  Εργασίες οι οποίες 

δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα 

βαρύνουν το ανάδοχο.    

8. Εάν τα ζώα κριθούν επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη και αδικαιολόγητη 

επιθετικότητα, χωρίς να απειληθούν, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα ή πάσχουν ή 

είναι φορείς σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα 

ζώα και δεν θεραπεύονται) και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να 

αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, μπορεί να 

υποβληθούν σε ευθανασία. Για την επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει η 

πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται βάση του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε 

από το Ν. 4235/2014. 

9. Εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα ο κτηνίατρος θα πρέπει 

να προγραμματίσει επίσκεψη στο καταφύγιο ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος 

Δέλτα.  

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κλινικά τα αδέσποτα ζώα που έχουν δαγκώσει 

αναφορικά με τη λύσσα και να συμπληρώσει τη βεβαίωση παρακολούθησης ζώου, σε 

περίπτωση που του ζητηθεί αυτό από την αρμόδια υπηρεσία. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει σε 

ατομική καρτέλα ζώου, υπόδειγμα της οποίας θα του δοθεί από το Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης. Στην καρτέλα θα υπάρχει η φωτογραφία του ζώου και θα 

αναγράφονται το είδος, το φύλο, η φυλή και το μέγεθος του ζώου, ο αριθμός 

σήμανσης του, η ημερομηνία και η τοποθεσία περισυλλογής, το αποτέλεσμα της 

εξέτασης για λεϊσμανίαση, η ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, η 

ημερομηνία στείρωσης, ο προορισμός του, η ημερομηνία και ο τόπος επανένταξης 

του ή η ημερομηνία ευθανασίας/θανάτου αυτού, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε 

περίπτωση υιοθεσίας καθώς άλλες εξετάσεις (με τα αποτελέσματα τους) ή επεμβάσεις 

που έγιναν και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν (σκεύασμα ή δραστική ουσία και 

ποσότητα).  Ακόμη οφείλει να επικολλάει στην καρτέλα τα κουπόνια από τα εμβόλια 

που χορήγησε καθώς και το αυτοκόλλητο από το microchip της σήμανσης. Η κάθε 

καρτέλα θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης του ζώου 

στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και Καταγραφής ζώων συντροφιάς με 

ιδιοκτήτη το Δήμο Δέλτα.  

12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο νοσηλείας ασθενών ζώων, το οποίο 

θα είναι θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΜΕΘ και θα του δοθεί από τον 

Δήμο. Στο βιβλίο θα καταγράφεται το είδος και το φύλο του ζώου καθώς και το είδος, 

το περιεχόμενο και το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του.  

13. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-  που θα ορίσει τον επιβλέποντα της 

υπηρεσίας. 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 υπηρεσίας 

του. Εργασίες οι οποίες δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται 

δεκτές και θα βαρύνουν το ανάδοχο.    

14. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος  

υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης 

με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.  

15.  Η μεταφορά του αδέσποτου ζώου προς και από το κτηνιατρείο θα γίνεται από τον 

εργολάβο που είναι συμβεβλημένος με τον Δήμο Δέλτα για την εργασία περισυλλογής 

των αδέσποτων ζώων. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα υπάρχει μετακίνηση ζώου 

στον κτηνίατρο από δημότες, μετά από έγκριση του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης 

του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα (αρμόδια 

υπηρεσία). 
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16. Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να τα 

αποκαταστήσει εντός  τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου. 

 

17. Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση. Ο 

ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες εξετάσεις και 

επεμβάσεις, με την τιμή της προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού 

ποσού.  

 

18. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας 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 διαμονής και 

υπηρεσίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

19. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την 

υγιεινή και την ασφάλεια του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την 

εκτέλεση του έργου 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 οποιονδήποτε τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα που χειρίζεται, ο 

Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις 

αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 

περιπτώσεις αυτές. 

20. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία, 

μηχανήματα) και εκπαιδευμένο  προσωπικό για την εκτέλεση όλων των 

περιγραφόμενων εργασιών της παρούσας μελέτης. Επίσης πρέπει να διαθέτει για τα 

περιστατικά του Δήμου τουλάχιστον δύο κλωβούς ανάρρωσης - νοσηλείας σε 

εσωτερικό χώρο του ιατρείου ή της κλινικής. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει:   

1. Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ.  Την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, οφείλει να έχει ο ίδιος ο συμμετέχων (σε περίπτωση ατομικών 

επιχειρήσεων) είτε μέλος ή στέλεχος (σε περίπτωση εταιρειών).  

2. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη 

από την από αρμόδια αρχή, σε ισχύ.  

 

           

       Σίνδος 21/6/2018                                          Σίνδος 21/6/2018              

        - Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ -                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  

           

 

 

 

 

 

 

               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΔΡ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ 

           ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι, βάσει των οποίων 

και σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως, θα εκτελεστεί  το πρόγραμμα 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας για το έτος 2018. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 24.800,00€ και θα βαρύνει 

τον τακτικό  προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

μελέτης και  ο Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 

την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 

σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από 

αποστολή πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

ΑΡΘΡΟ  4: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εντολοδόχος της υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου 

για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4497/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την  υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.  

Σε περίπτωση όπου κατά την διάρκεια της σύμβασης λειτουργήσει πρόγραμμα περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων από τον «Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα 

αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, 

ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα ύστερα από την 

παροχή των υπηρεσιών και την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον 

ανάδοχο, μετά την παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

Δήμου, που συγκροτείται σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
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παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των 

υπηρεσιών δύναται να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται 

στις ισχύουσες διατάξεις.  

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να 

κηρυχθεί έκπτωτος βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο εντολοδόχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δέλτα, η οποία και θα εισηγείται  στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.                    

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος: 

- Ασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης 

- Έλαβε γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεται αυτά πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- Η συμμετοχή του δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

- Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 

 

3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

5. Οικονομική Προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας. 
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6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου 

7. Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου 

 

 

         Σίνδος 21/6/2018                                         Σίνδος 21/6/2018              

        - Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ -                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

ΔΡ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ       ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ 

           ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ      ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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