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Σίνδος, 26/11/2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1806
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 23084

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2019)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.775,20 € με ΦΠΑ 24%.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6)

Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

7)

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

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
8)

Τον 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»
9)

Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
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τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.
11) Τα από 15/10/2019 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 19REQ005706009/15-102019 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
12) Την υπ’ αριθ. 1265/17329/16-09-2019 προηγούμενη απόφαση μας για τον ορισμό
Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
13) Την υπ’ αριθ. 534/22590/18-11-2019 προηγούμενη απόφαση μας με

την οποία

αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους
24.775,20 ευρώ από τον Κ.Α. 02.70.03.6142.014.
ΑΠΟ Φ ΑΣΙΖ ΟΥ ΜΕ
Α.

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2019)», προϋπολογισμού 19.980,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
24.775,20 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

σύμβασης

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2019)», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ
ΤΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.775,20 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.775,20 € με το Φ.Π.Α., περιλαμβάνει
εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα
Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019. Το έργο αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει
σημαντικά στον έλεγχο των αδέσποτων ζώων. Γενικά αναμένεται να καλύψει μέρος των
υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν. 4039/2012, όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014 έως ότου οι εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας
υλοποιηθούν από τον «Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα
αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”» (ΦΕΚ σύστασης 2346/Β/11-7-2017).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 46
του Ν. 4235/2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα
στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται αφού πρώτα
υποβληθούν σε κτηνιατρικό έλεγχο οδηγούνται τμηματικά στα καταφύγια ζώων
συντροφιάς μέχρι την αποθεραπεία τους. Εφόσον τα ζώα είναι υγιή επαναφέρονται στο
φυσικό τους περιβάλλον.
Επιπλέον, καθόσον η χώρα μας δεν είναι πλέον ελεύθερη λύσσας, όταν υπάρχει
περιστατικό δήγματος από αδέσποτα ζώο συντροφιάς, ο Δήμος οφείλει με ενέργειες του
να μεριμνά για την περισυλλογή του ζώου από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το
σκοπό αυτό προσωπικό και την απομόνωση του σε ασφαλή χώρο για δύο εβδομάδες,
ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί.
Ο Δήμος Δέλτα δε διαθέτει εγκαταστάσεις και οχήματα αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο
δυναμικό για την εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων, η οποία είναι ιδιαίτερα
δύσκολη και εξειδικευμένη. Επομένως η εργασία αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό
συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που
θα διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων.
Όσο αφορά τα καταφύγια των ζώων συντροφιάς, ο Δήμος μας δεν διαθέτει τις
κατάλληλες εγκαταστάσεις αλλά ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό για την εργασία
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, η οποία ως εκ τούτου πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό
αδειοδοτημένο ενδιαίτημα για ζώα. Η φιλοξενία των ζώων στο ενδιαίτημα θα είναι
προσωρινή και θα αφορά κυρίως την παρακολούθηση ζώων ύποπτων για απρόκλητα
3

ΑΔΑ: ΩΘΕΕΩ9Ι-77Φ
επιθετική συμπεριφορά, την φύλαξη τους σε περίπτωση που έχουν δαγκώσει καθώς και
την αποθεραπεία ζώων μετά από κτηνιατρικές επεμβάσεις (π.χ. στείρωση).
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 :
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:
98390000-3 (Λοιπές Υπηρεσίες). Η δαπάνη για τις συγκεκριμένες εργασίες θα καλυφθεί
από τον Κ.Α. 02.70.03.6142.014 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019
«Εκτέλεση προγράμματος περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στη Δημοτική
Ενότητα Χαλάστρας» με το ποσό των 24.775,20 €.
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 εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται ως εξής:
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις του ζώου (αρχική σύλληψη και μετακίνηση του
ζώου προς τον κτηνίατρο, μετακίνηση προς το καταφύγιο, επανεγκατάσταση κ.α.). Όλα
τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ανάδοχο. Η αμοιβή υπολογίζεται με βάση την
εργασία αυτή ανά ζώο.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ/24ΩΡΟ
Περιλαμβάνεται η ημερήσια φιλοξενία ενός ζώου στο καταφύγιο-ενδιαίτημα του
αναδόχου. Τα έξοδα σίτισης καλύπτονται από τον ανάδοχο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών, ο προαναφερόμενος αριθμός των
υπηρεσιών δεν μπορεί να προκαθορισθεί ακριβώς σε κάθε περίπτωση και οι υπηρεσίες
προϋπολογίζονται ενδεικτικά. Οι υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο,
θα εκτελεστούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε επιμέρους περίπτωση
και όχι απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων, εντός των ορίων του συμβατικού
ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ/
24ΩΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ

75,00

13.800,00 €

25,00

750

6,00

5.430,00 €

184
ΖΩΟ
30
ΖΩΟ
905
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ

19.980,00 €

ΦΠΑ 24%

4.795,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

24.775,20 €

CPV: 98390000-3 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και
213/2008 κανονισμούς της Ε.Ε)
Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψη οι τρέχουσες τιμές
στην αγορά καθώς και παρόμοιες συμβάσεις άλλων Δήμων της Υπαίθρου του Νομού
Θεσσαλονίκης. Για τον καθορισμό της τιμής της περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων
υπολογίστηκε η αμοιβή του υπαλλήλου που θα κάνει την περισυλλογή, του οδηγού του
αυτοκινήτου μεταφοράς, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινήτου καθώς
και τα καύσιμα για τις μεταφορές (μεταφορά προς και από τον κτηνίατρο, μεταφορά
προς και από το καταφύγιο). Για τον καθορισμό της τιμής της φιλοξενίας των αδέσποτων
ζώων υπολογίστηκε το κόστος καθαρισμού του κλωβού φύλαξης, η αμοιβή των
υπαλλήλων και το κόστος της διατροφής του ζώου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ
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Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα
μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο, με κατάλληλα εκπαιδευμένο και
έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς άτομο/α και με όχημα κατάλληλο για την
ασφαλή μεταφορά των ζώων. Ο ανάδοχος αφού μεταβεί στην περιοχή θα προβεί στην
περισυλλογή αδέσποτων ζώων που έχει υπόδειξη ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου.
Στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου είναι αδύνατη λόγω του χαρακτήρα του ζώου
και επιβάλλεται η χορήγηση αναισθητικού ο ανάδοχος θα ζητήσει την συνδρομή του
συνεργαζόμενου κτηνιάτρου. Τα ζώα θα μεταφέρονται στον κτηνίατρο με τον οποίο
συνεργάζεται ο Δήμος και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις/επεμβάσεις κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του ιατρού, θα μεταφέρονται είτε στο ενδιαίτημα του
αναδόχου για φιλοξενία, αποθεραπεία, παρακολούθηση ή θα επιστρέφονται στον τόπο
περισυλλογής τους, ανάλογα με την εντολή του κτηνιάτρου και της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου.



Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελεί 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.



Στο ενδιαίτημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τροφή άριστης
ποιότητας με δικό του κόστος, καθώς και καθαρό πόσιμο νερό σε 24ωρη βάση. Στα ζώα
πρέπει να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των
νόμων. Εφόσον παραστεί ανάγκη θα εφαρμόζει τη φαρμακευτική αγωγή που θα του
υποδείξει και θα του παράσχει ο συνεργαζόμενος με τον Δήμο κτηνίατρος για την
αποθεραπεία των ζώων.



Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα της εργασίας και θα
δέχεται επισκέψεις από τον υπεύθυνο κτηνίατρο καθώς από τους αρμόδιους υπαλλήλους
του Δήμου για έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ενδιαιτήματος και της κατάστασης των
ζώων.



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 η ημερομηνία και η τοποθεσία περισυλλογής του, η ημερομηνία εισόδου,
εξόδου και το σύνολο ημερών φιλοξενίας του στο ενδιαίτημα, στοιχεία του ζώου όπως το
είδος, το φύλο, η φυλή, το χρώμα και το μέγεθος του ζώου, ο αριθμός σήμανσης του,
καθώς και οι μετακινήσεις και τα δρομολόγια του ζώου.



Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο εισερχόμενων – εξερχόμενων
ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων, το οποίο θα είναι
θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΜΕΘ και θα του δοθεί από τον Δήμο.



Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- που θα ορίσει τον επιβλέποντα της
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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.
Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να
είναι διαθέσιμος και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.



Για την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη
κατάρτιση και εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη και
έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Το προσωπικό που θα εργαστεί θα πρέπει να είναι
ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα εκτελεί έχοντας όλα τα
προσόντα που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.



Ειδικά για τη φιλοξενία ζώων ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει κατάλληλες
εγκαταστάσεις και προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (διατάξεις των Ν 604/1977 και του Π.Δ. 463/1978 αλλά και των
Ν.3170/2003, Υ.Α. 280262/17-12-2013, Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014).
Το
καταφύγιο/ενδιαίτημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή.



Το ειδικό όχημα μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα
σύμφωνα με το νόμο κλουβιά για τη μεταφορά των ζώων. Σε κάθε κλουβί θα
τοποθετείται ένα ζώο. Τα κλουβιά μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς και θα
απολυμαίνονται. Τα ζώα θα παραμένουν σε αυτά το ελάχιστο δυνατό διάστημα.



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την σύλληψη επιθετικών ή φοβικών ζώων μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Άλλα
μέσα όπως ηρεμιστικά/υπνωτικά δισκία θα δίνονται εφόσον παραστεί ανάγκη και υπό την
παρουσία κτηνίατρου. Επίσης υποχρεούται να μεριμνά για την διατήρηση σε άριστη
κατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων που θα
χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Τα εργαλεία και τα
μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καθαρίζονται και να
απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.



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.



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.
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Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας υπηρεσίας,
ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της
προγραμματισμένης υπηρεσίας και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό
διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.



Οι δαπάνες των απαιτούμενων οχημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω
ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες ασφαλιστικής τους
κάλυψης κ.λπ.. βαρύνουν τον εντολοδόχο.



Ο εντολοδόχος βαρύνεται με έξοδα διατροφής, περιποίησης κ.λπ. των
μεταφερόμενων και φιλοξενούμενων ζώων, καθαρισμού, απολύμανσης, συντήρησης
οχημάτων, κτιρίων και μηχανημάτων και γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται
ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην
οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι
δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων.



Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να
τα αποκαταστήσει εντός τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας για το καταφύγιο/ενδιαίτημα από
την αρμόδια υπηρεσία.
Σίνδος 15/10/2019
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ -

Σίνδος 15/10/2019
-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο AN. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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
περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 24.775,20 € και θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
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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
περισυλλογής και φιλοξενίας 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 κοινοποιείται και στον ανάδοχο.
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:
1. Ασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης
2. Έλαβε γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεται αυτά πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
3. Η συμμετοχή του δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
4. Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

2.

Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
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3.

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας

4.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

5.

Οικονομική Προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της
υπηρεσίας.

6.

Άδεια λειτουργίας για το καταφύγιο/ενδιαίτημα από την αρμόδια υπηρεσία.

Σίνδος 15/10/2019
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ -

Σίνδος 15/10/2019
-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο AN. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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