
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                    Σίνδος, 01 Ιουνίου 2022
Διεύθυνση Οικονομικών                    ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 714
Υπηρεσιών                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10342
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τοψαχαλίδης Παύλος
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 509)
Fax:  2310-586-849
E-mail: p.topsahalidis@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διενέργειας  και  εγγράφων  σύμβασης  για  την  υπηρεσία:  «Εκτέλεση
προγράμματος  για  την  περισυλλογή  και  φιλοξενία  αδέσποτων  ζώων  στη  Δημοτική  Ενότητα
Εχεδώρου», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας 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 του Ν. 4782/2021.
5) 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.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016. 
7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
9) Τα από τις  11-05-2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
10) Τις διατάξεις της παρ. 14 του αρ. 6 του Ν. 4071/2012
11) Τον Ν.  4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς  - Πρόγραμμα

ΑΡΓΟΣ”
12)Την  υπ’  αριθμ.:  681/9978/26-05-2022  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  188  στο  Μητρώο Δεσμεύσεων  με  ΑΑ Βεβ.:  213,  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  37.200,00  ευρώ  από  τον  Κ.Α.
02.70.6142.105 για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας  «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και
φιλοξενία  αδέσποτων  ζώων  στη  Δημοτική  Ενότητα  Εχεδώρου»,  προϋπολογισμού  30.000,00
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία
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της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει από το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  Έκθεση  –  Τεχνικές  Προδιαγραφές  -
Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  –  Συγγραφή  Υποχρεώσεων)  της  υπηρεσίας  «Εκτέλεση
προγράμματος  για  την  περισυλλογή  και  φιλοξενία  αδέσποτων  ζώων  στη  Δημοτική
Ενότητα Εχεδώρου», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.200 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. 02.70.6142.105

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 "Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα
ΑΡΓΟΣ" αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα.
Κάθε δήμος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση, με κατάλληλο
τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας και προσωρινής διαμονής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Ακόμα, σύμφωνα τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την πιθανή έκθεση ανθρώπου στον ιό της
λύσσας (ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ),  αν η έκθεση αυτή (μετά από δήγμα, γρατσουνιά ζώου κ.α.) συνέβη
από αδέσποτο ζώο, ο εξεταζόμενος θα πρέπει άμεσα να προσέλθει με την εντολή κτηνιατρικής
παρακολούθησης από την μονάδα υγείας στον Δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου έλαβε χώρα το
συμβάν, προκειμένου το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο ζώο να εντοπισθεί, να περισυλλεχθεί  και να
παρακολουθηθεί για συμπτώματα συμβατά με λύσσα για 15 ημέρες από την πιθανή έκθεση. Κατά το
διάστημα αυτό το ζώο πρέπει να παραμείνει σε χώρο φιλοξενίας που θα παρέχει ο Δήμος.

Όσον αφορά την περισυλλογή των ζώων και την μεταφορά τους με κατάλληλο όχημα, σύμφωνα με το
άρθρο 10, παρ. 5α του  Ν. 4830/2021, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα
κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε δήμος
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οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) όχημα περισυλλογής ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό
αυτόν.  Οι  δήμοι  και  το  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης  μπορούν  να
καταρτίζουν  προγράμματα  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  των  δήμων  από  πιστοποιημένους
εκπαιδευτές. 

Σημειώνεται ότι μετά από αναμόρφωση στον προϋπολογισμό Δήμου Δέλτα του οικ. έτους 2022 έχει
δημιουργηθεί κωδικός 02.70.7132.100 για την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος μεταφοράς
και περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ποσού 37.200 €.

Στην παρούσα όμως ο Δήμος Δέλτα δε διαθέτει όχημα περισυλλογής αλλά ούτε και έμπειρο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων, η οποία είναι
ιδιαίτερα  δύσκολη  και  εξειδικευμένη. Επομένως η εργασία  αυτή  θα πρέπει  να ανατεθεί  σε
ιδιωτικό συνεργείο περισυλλογής, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων
συντροφιάς, που θα διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων.

Όσον  αφορά  τη  φιλοξενία  των  ζώων  συντροφιάς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10,  παρ.  3  του   Ν.
4830/2021,  κάθε  δήμος  ή  συνεργαζόμενοι  δήμοι  ή  σύνδεσμοι  δήμων  ιδρύουν  και  λειτουργούν
δημοτικά  ή  διαδημοτικά  κτηνιατρεία,  καταφύγια  και  αποτεφρωτήρια  ζώων  συντροφιάς  σε
ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες
χώρους.  Κάθε  δήμος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  αναγκαίο  μέτρο  για  την  αντιμετώπιση,  με
κατάλληλο  τρόπο,  των  αναγκών  φιλοξενίας,  προσωρινής  διαμονής,  περίθαλψης  και  εν  γένει
φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είτε με τη δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον ενός
(1) καταφυγίου από τον ίδιο τον δήμο ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους ή ως μέλος
συνδέσμου δήμων είτε μέσω της συστηματικής συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές
οργανώσεις  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  που  έχουν  εγγραφεί  στο   Εθνικό  Μητρώο  Ζώων
Συντροφιάς  (ΕΜΖΣ)  και  διαθέτουν  αδειοδοτημένα  καταφύγια  ή  καταφύγια  που  πληρούν  τις
προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 ή δεν διαθέτουν τέτοια αλλά προτίθενται να αναλάβουν το
κόστος  διαμονής  και  φροντίδας  των  ζώων  σε  άλλα  ενδιαιτήματα  που  έχουν  εγκατασταθεί  και
λειτουργούν νομίμως, όπως επαύλεις και ξενοδοχεία ζώων, έναντι αμοιβής.

Ο Δήμος Δέλτα δε διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αλλά ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό
για την εργασία  φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.  Επιπλέον  τα Φιλοζωικά σωματεία  του  Δήμου, τα
οποία και δεν είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ, δεν δύναται να διαθέσουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή
καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4830/2021, ούτε είναι σε
θέση να αναλάβουν το κόστος διαμονής και φροντίδας των αδέσποτων ζώων του Δήμου σε άλλα
ενδιαιτήματα που έχουν εγκατασταθεί  και  λειτουργούν  νομίμως, όπως επαύλεις  και  ξενοδοχεία
ζώων έναντι αμοιβής. Επομένως η υπηρεσία της φιλοξενίας των ζώων θα πρέπει να ανατεθεί
σε ιδιώτη με ειδικό αδειοδοτημένο ενδιαίτημα για τα ζώα συντροφιάς. 

Σε συμβάσεις με ιδιωτικό ενδιαίτημα αλλά και συνεργείο περισυλλογής με κατάλληλο όχημα έχουν
προχωρήσει και λοιποί άλλοι Δήμοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές ή προσωπικό
(ΑΔΑΜ 21SYMV009885344 2021-12-31, 22SYMV010075627 2022-02-17, 22SYMV010096164
2022-02-22).

Η παρούσα  τεχνική έκθεση συντάσσεται  για να συμπεριλάβει  τους όρους και  τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκτέλεση Προγράμματος για την Περισυλλογή και φιλοξενία Αδέσποτων
Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου». Η υπηρεσία αυτή προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά
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στην ευζωία των ζώων αλλά και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών.
Επιπλέον αναμένεται να καλύψει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Δήμου οι οποίες απορρέουν
από τον Ν. 4830/2021,   όπου κ  άθε δήμος υποχρεούται να λαμβάνει   κάθε αναγκαίο μέτρο   για την  
φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Ο Δήμος  Δέλτα προτίθεται να προμηθευτεί κατάλληλο όχημα για την περισυλλογή των ζώων.
Επίσης  στα  πλαίσια   της  υπ’  αριθμ.  78944/27.10.2021  πρόσκλησης  του  προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο  «Κατασκευή,  επισκευή,  συντήρηση  και  εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς-  Εξοπλισμός  για  την  υλοποίηση  των  επιχειρησιακών
προγραμμάτων του άρθρου 10 του  Ν.4830/2021 »,  ο  Δήμος Δέλτα υπέβαλε πρόταση για  την
χρηματοδότηση  της πράξης «Εξοπλισμός  Δήμου  Δέλτα  για  την υλοποίηση  των  επιχειρησιακών
προγραμμάτων  του  άρθρου  10  του  Ν.4830/2021»,  ώστε  να  μπορέσει  να  προμηθευτεί  πάγιο
εξοπλισμό  για  τις  ανάγκες  της περισυλλογής  και  εν  γένει  του  Προγράμματος  Διαχείρισης  των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του Ν.
4555/2019  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   -
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

2. Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ Α'
36/09.03.2021)».

5. του  Ν.  4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021)  « Νέο πλαίσιο  για  την  ευζωία των ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η παραπάνω εργασία φέρει  αριθμό αναφοράς,  σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:   98380000-0
(DOG KENNEL SERVICES),  98390000-3 (Λοιπές Υπηρεσίες).  Η δαπάνη για τις συγκεκριμένες
εργασίες θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.70.6142.105 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2022 «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στην Δημοτική
Ενότητα Εχεδώρου», με το ποσό των 37.200 €.

Η  ανάθεση  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  με  προσφορά  ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης. 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,  μετά  από  την  εφαρμογή  του  ενιαίου  ποσοστού
έκπτωσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται ως εξής:

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  –  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ
ΜΗΝΩΝ
Περιλαμβάνονται η σύλληψη και περισυλλογή καθώς και όλες οι μετακινήσεις του ζώου, όπως η
μετακίνηση του ζώου προς τον συμβεβλημένο κτηνίατρο,  προς το καταφύγιο,  επανεγκατάσταση,
προς υιοθεσία, προς επανένταξη και όπου αλλού χρειαστεί με εντολή της υπηρεσίας. Όλα τα έξοδα
καλύπτονται  από  τον  ανάδοχο.  Η  αμοιβή  υπολογίζεται  με  βάση  την  εργασία  αυτή  ανά  ζώο.
Περιλαμβάνεται και ο  έλεγχος για ηλεκτρονική σήμανση του ζώου μετά την σύλληψη του. 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  –  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΣΚΥΛΩΝ  ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ  ΤΩΝ  ΠΕΝΤΕ
ΜΗΝΩΝ
Περιλαμβάνονται η σύλληψη και περισυλλογή καθώς και όλες οι μετακινήσεις του ζώου, όπως η
μετακίνηση του ζώου προς τον συμβεβλημένο κτηνίατρο,  προς το καταφύγιο,  επανεγκατάσταση,
προς υιοθεσία, προς επανένταξη και όπου αλλού χρειαστεί με εντολή της υπηρεσίας. Όλα τα έξοδα
καλύπτονται  από  τον  ανάδοχο.  Η  αμοιβή  υπολογίζεται  με  βάση  την  εργασία  αυτή  ανά  ζώο.
Περιλαμβάνεται και ο  έλεγχος για ηλεκτρονική σήμανση του ζώου μετά την σύλληψη του. 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
Περιλαμβάνονται η σύλληψη και περισυλλογή καθώς και όλες οι μετακινήσεις του ζώου, όπως η
μετακίνηση του ζώου προς τον συμβεβλημένο κτηνίατρο,  προς το καταφύγιο,  επανεγκατάσταση,
προς υιοθεσία, προς επανένταξη και όπου αλλού χρειαστεί με εντολή της υπηρεσίας. Όλα τα έξοδα
καλύπτονται  από  τον  ανάδοχο.  Η  αμοιβή  υπολογίζεται  με  βάση  την  εργασία  αυτή  ανά  ζώο.
Περιλαμβάνεται και ο  έλεγχος για ηλεκτρονική σήμανση του ζώου μετά την σύλληψη του. 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ/24ΩΡΟ
Περιλαμβάνεται  η  φιλοξενία  ενός  ζώου  στο  καταφύγιο-ενδιαίτημα  του  αναδόχου.  Η  αμοιβή
υπολογίζεται ανά ζώο και ανά ημέρα. Τα έξοδα σίτισης καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Η φιλοξενία των ζώων στο ενδιαίτημα είναι προσωρινή και αφορά κυρίως την παρακολούθηση ζώων
ύποπτων  για  απρόκλητα  επιθετική  συμπεριφορά,  την  φύλαξη  και  παρακολούθηση  τους   σε
περίπτωση που έχουν δαγκώσει, την αποθεραπεία ζώων μετά από κτηνιατρικές επεμβάσεις, την
φροντίδα τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων, την φιλοξενία μέχρι την υιοθεσία ή την επανένταξη
τους στο οικείο περιβάλλον.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίσθηκε με βάση των αριθμών των περιστατικών που κλήθηκε
ο Δήμος Δέλτα και συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων ετήσιων προγραμμάτων,  με  στόχο τόσο  την  ευζωία των ζώων όσο  και  την
ασφάλεια των δημοτών.

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων,
η υπηρεσία αντιμετώπισε ποικίλα περιστατικά, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε αρκετές φορές
απρόβλεπτος. Εξαιτίας της φύσης των εργασιών της παρούσης, ο προαναφερόμενος αριθμός τους
δεν  μπορεί  να  προκαθορισθεί  ακριβώς  σε  κάθε  περίπτωση  και  οι  εργασίες  προϋπολογίζονται
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ενδεικτικά. Επομένως στην παρούσα μελέτη ο αριθμός των περιστατικών έχει υπολογιστεί κατά
εκτίμηση,  οπότε υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως
προς τον αριθμό των περισυλλογών και φιλοξενιών που θα χρειαστεί να διαχειριστεί ο ανάδοχος
ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, θα εκτελεστούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν και όχι
απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων, πάντα εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
Συνολική Αξία 37.200 €

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΖΩΟ 140 75 10.500

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΖΩΟ 48 25 1.200
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 20 30 600
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ/ 
24ΩΡΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 2.950 6 17.700

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ 30.000
  ΦΠΑ 24% 7.200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.200

CPV
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ

ΦΠΑ 
€

ΚΑ 02.70.6142.105
98380000-0  (DOG KENNEL
SERVICES)

15.252

98390000-3 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)   21.948
CPV:  98380000-0  (DOG KENNEL SERVICES),  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 του Νομού Θεσσαλονίκης (22SYMV010075627
2022-02-17, 22SYMV010315984 2022-04-04). Για τον καθορισμό της τιμής της περισυλλογής
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και  μεταφοράς  των  ζώων  συνεκτιμήθηκε  και  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,  κα).  Για  τον  καθορισμό  της  τιμής  της  φιλοξενίας  των
αδέσποτων ζώων συνεκτιμήθηκε και το κόστος καθαρισμού του κλωβού φύλαξης, η αμοιβή των
υπαλλήλων και το κόστος της διατροφής του ζώου.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εγγράφως ή με ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο, με κατάλληλα εκπαι-
δευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς άτομα και με όχημα κατάλληλο για την
ασφαλή μεταφορά των ζώων. Ο ανάδοχος αφού μεταβεί στην περιοχή θα προβεί στην περισυλλογή
αδέσποτων ζώων που έχει υποδείξει ο Δήμος. Στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου είναι αδύ-
νατη λόγω του χαρακτήρα του ζώου και επιβάλλεται η χορήγηση αναισθητικού ο ανάδοχος θα ζητή-
σει την συνδρομή του συνεργαζόμενου κτηνιάτρου. 

Τα ζώα μετά την περισυλλογή τους θα ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση. Στην συνέχεια και
ανάλογα με την σήμανση του ζώου θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθε-
σία, μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία και θα ενημερώνεται. Σε περί-
πτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης (πχ τροχαίο) το ζώο θα
πηγαίνει άμεσα στο κτηνιατρείο με το οποίο και συνεργάζεται ο Δήμος, ακόμα και πριν τον έλεγχο
για σήμανση.

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 ή
εγγράφως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία) 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 αξιο-
πρεπής 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 την αρμόδια υπηρεσία και θα δέχεται επισκέψεις από τον
υπεύθυνο κτηνίατρο καθώς από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου για έλεγχο της σωστής λει-
τουργίας του ενδιαιτήματος και της κατάστασης των ζώων.

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται και θα δέχεται επισκέψεις (εφόσον του ζητηθεί μετά από γραπτή ή
ηλεκτρονική εντολή του Δήμου) από τον συνεργαζόμενο εκπαιδευτή ζώων του Δήμου με στόχο την
εκπαίδευση ή την αξιολόγηση των ζώων, τουλάχιστον για μία επίσκεψη εβδομαδιαίως.
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Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται και θα δέχεται επισκέψεις (εφόσον του ζητηθεί μετά από γραπτή ή
ηλεκτρονική εντολή του Δήμου) από υποψήφιους για υιοθεσία ζώων, τουλάχιστον για μία επίσκεψη
εβδομαδιαίως.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει σε ατομική καρ-
τέλα ζώου,  υπόδειγμα της οποίας θα του δοθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρι-
κών Υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να τη-
ρεί 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.

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντο-
λές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πι-
στοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

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 νο-
μοθεσία 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.4830/2021).  Το καταφύγιο/ενδιαίτημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια
αρχή ή/και ότι άλλο είναι απαιτητό βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και να είναι δυναμικότητας του-
λάχιστον 40 θέσεων.  

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. Το ειδικό όχημα μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να διαθέτει άδεια
καταλληλότητας από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει άδεια μεταφορέα
ζώων συντροφιάς από τις αρμόδιες αρχές ή/και ότι άλλο είναι απαιτητό βάση της ισχύουσας νομο-
θεσίας.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σύλληψη επι-
θετικών 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
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που θα χρησιμοποιεί  καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Τα εργαλεία και τα μεταφορι-
κά μέσα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε
χρήση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλου αναγνώστη σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanner)
για τον έλεγχο των ζώων.

Για την σύλληψη των αδέσποτων γατών ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ειδικούς κλωβούς για γάτες
(γατοπαγίδες) καθώς και ειδικά γάντια.

Ειδικά για την φιλοξενία σκύλων οι οποίοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στη λεϊσμανίαση, ο ανάδοχος θα
πρέπει να φροντίσει ώστε οι σκύλοι να κρατούνται σε κλειστό χώρο ή χώρο περιφραγμένο με κατάλ-
ληλες προστατευτικές σίτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας που θα υποδείξει ο κτηνίατρος. Η
συνταγή, όπου αναφέρεται το πρωτόκολλο θεραπείας με την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράπο-
ντα κτηνιάτρου, φυλάσσεται στο αρχείο του καταφυγίου ή του δήμου και αντίγραφό της δίνεται, σε
περίπτωση υιοθεσίας, στον νέο ιδιοκτήτη. 

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.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας υπηρεσίας, ο ανάδοχος υπο-
χρεούται  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 φιλοξε-
νούμενων ζώων, καθαρισμού, απολύμανσης, συντήρησης οχημάτων, κτιρίων και μηχανημάτων και
γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
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εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφι-
σβήτηση 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.

Καθότι οι ποσότητες των εργασιών που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει
περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των
εργασιών που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες,
εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς ο Δήμος
Δέλτα είναι σε θέση να ιδρύσει και να λειτουργήσει καταφύγιο ζώων που να καλύπτει τις ανάγκες
της  Δημοτικής  Ενότητας  Εχεδώρου,  τότε  οι  εργασίες  φιλοξενίας  του  αναδόχου  σταματούν
αυτοδικαίως. 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του προγράμματος περισυλλογής των ζώων συντροφιάς ο
Δήμος προμηθευτεί  όχημα και  αποκτήσει  το ειδικό προσωπικό για να καλύψει  τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, οι εργασίες περισυλλογής με τον ανάδοχο σταματούν αυτοδικαίως. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
α) άδεια λειτουργίας για το καταφύγιο/ενδιαίτημα (δυναμικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων) .
β) άδεια μεταφορέα ζώων συντροφιάς τύπου Ι 
γ) βεβαίωση καταλληλότητας για το ειδικά διαμορφωμένο όχημα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες
δ)  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  αναφέρει  ότι  συμφωνεί  με  τα  περιεχόμενα  της  τεχνικής
έκθεσης.

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 για την περισυλλογή και
φιλοξενία των αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 37.200 € και θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 02.70.6142.105. 
Καθότι οι ποσότητες των εργασιών που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει
περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των
εργασιών που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες,
εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13)Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του Ν.
4555/2019  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   -
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

14)Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
15)Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
16)Ο ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ Α'
36/09.03.2021)».

17)Ο  Ν.  4830/2021  (ΦΕΚ  169/Α/18.09.2021)  «  Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  των  ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μετά από
εφαρμογή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει φάκελο προσφοράς. 
Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείονται επιπλέον των αναγκαίων δικαιολογητικών βάση του 4412/2016
που θα αναφέρονται στην πρόσκληση :
1.  Συμπληρωμένο  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  η  ημερομηνία  σύνταξης  της  προσφοράς,
υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
2.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου  αναδόχου  ότι  μελέτησε  και  αποδέχεται  τους  όρους  της
τεχνικής έκθεσης. 
3.  Όλες τις νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις που απαιτούνται, όπως περιγράφονται στην τεχνική
έκθεση, ήτοι:
α) Άδεια λειτουργίας για το καταφύγιο/ενδιαίτημα, 
β) Άδεια μεταφορέα ζώων συντροφιάς τύπου Ι 
γ) Βεβαίωση καταλληλότητας για το ειδικά διαμορφωμένο όχημα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ  5: 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.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο εντολοδόχος της υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου για την
υπογραφή  της  σύμβασης  σε  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  15  ημέρες  από  την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του
άρθρου 45 του  Ν. 4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια  της  σύμβασης  θα  είναι  για  12  μήνες  από  την   υπογραφή  της  σύμβασης,  ή  μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016. 
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς ο Δήμος
Δέλτα είναι σε θέση να ιδρύσει και να λειτουργήσει καταφύγιο ζώων που να καλύπτει τις ανάγκες
της  Δημοτικής  Ενότητας  Εχεδώρου,  τότε  οι  εργασίες  φιλοξενίας  του  αναδόχου  σταματούν
αυτοδικαίως. 
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του προγράμματος περισυλλογής των ζώων συντροφιάς ο
Δήμος προμηθευτεί  όχημα και αποκτήσει το ειδικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, οι εργασίες περισυλλογής με τον ανάδοχο σταματούν αυτοδικαίως.

ΑΡΘΡΟ 8: 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 9: 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, σύμφωνα με το άρθρο
219 του Ν.4412/16, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρα 221 του Ν.4412/16.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: 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.
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Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί
έκπτωτος βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο εντολοδόχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος  μπορεί  να  αιτηθεί  κατά  των αποφάσεων που επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των αντίστοιχων άρθρων της διακήρυξης (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -
Κυρώσεις,  Χρόνος  παράδοσης,  Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  μέσα  σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  και  η  διοίκηση  αυτής 
διενεργείται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα ή
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.
4412/2016.  Η  ανωτέρω  υπηρεσία  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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016.
Η  αρμόδια  υπηρεσία  μπορεί  να  ορίσει  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης  ως  επόπτη  με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίσει και άλλους
υπαλλήλους  της  αρμόδιας  υπηρεσίας,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11δ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι  τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σελίδα 14

ΑΔΑ: ΨΓ6ΜΩ9Ι-ΕΞΘ



ή/και  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

ΑΡΘΡΟ  15:  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ή/ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  η  προθεσμία  που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται  σε ποινικές ρήτρες,  σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16 : 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 17 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι  διαφορές  που θα προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της σύμβασης,  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.           

Σίνδος 11/5/2022 Σίνδος 11/5/2022

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Βασιλική Καπετανίδου Δρ. Ειρήνη Γαβριηλίδου
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

ΤΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Γεωπόνων
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                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Του/Της…………………………………………..………………………………………
(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση) ………………………………………....
με έδρα τ……………………………....οδός…………………………...................… ……
αριθ:…………..……………….Τ.Κ………....……………τηλ.………….................……..
ΑΦΜ ...........................
Email ………………………. 
Τηλ. .............................

Προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………………………………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΖΩΟ 140

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΖΩΟ

48

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 20
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ/ 
24ΩΡΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 2.950

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ 
  ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ο προσφέρων

                              Υπογραφή-Σφραγίδα
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