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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη 5 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. : 27

Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας

Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης
Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη
Τ. Κ. : 67150
Τηλ. : 2541352304
Fax : 2541352331
Email : stathis.torosidis@dimosmykis.gr

Προς
Την Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα : «Έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο
Μύκης».
Παρακαλούμε να εγκρίνεται τη δαπάνη 24.800,00€(ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται) για την υπηρεσία περισυλλογής ,
περίθαλψης και στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2021 και τον Κ.Α. 70-6474.001 με τίτλο «Περισυλλογή , περίθαλψη , στείρωση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς».
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν.4235/2014, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
Καθώς ο Δήμος Μύκης στερείται των απαραίτητων υποδομών και του κατάλληλου προσωπικού (κτηνίατρος) η υπηρεσία
θα ανατεθεί σε ιδιώτη κτηνίατρο.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής :
Α. Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με microchip και ηλεκτρονική
καταγραφή , αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός , επανένταξη.
Β. Αντιλυσσικός εμβολιασμός.
Γ. Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
Δ. Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ε. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών που προκύπτουν , θα καταρτιστεί σύμβαση με διάρκεια από την
ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέλη μέχρι και της 31/12/2021 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1
, του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά με την υποβολή τιμολογίων των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής , καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας περιγράφονται στην 12/04.01.2021
τεχνική περιγραφή η οποία επισυνάπτεται.
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας
Τοροσίδης Στάθης
Γεωπόνος Msc
Συνημμένα : Η 12/04.01.2021 Τεχνική Περιγραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη 4 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 12

Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας

Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης
Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη
Τ. Κ. : 67150
Τηλ. : 2541352304
Fax : 2541352331
Email : stathis.torosidis@dimosmykis.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση των υπηρεσιών περισυλλογής , περίθαλψης , στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου
Μύκης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τεχνική περιγραφή αυτή , αφορά την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
από οικισμούς του Δήμου Μύκης ,σε ιδιώτη κτηνίατρο για το έτος 2021.
Στους οικισμούς του Δήμου Μύκης παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς , κυρίως σκύλων.
Κατά το έτος 2013 στη χώρα μας και κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας ταυτοποιήθηκαν κρούσματα λύσσας τα οποία
αφορούσαν στην πλειοψηφία τους άγρια ζώα.
Υπήρξαν περιπτώσεις που ο ιός επιβεβαιώθηκε σε σκύλους αλλά και βοοειδή.
Από το 2013 ο Δήμος Μύκης υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης και περισυλλογής αδέσποτων συντροφιάς με τη
συνεργασία ιδιώτη κτηνίατρου.
Ο Δήμος Μύκης δεν διαθέτει καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και οι υπηρεσίες του δεν στελεχώνονται από
κτηνίατρο. Επιπλέον το προσωπικό δεν επαρκεί για τη συγκρότηση συνεργείων περισυλλογής και τη φροντίδα των ζώων
που περιθάλπονται.
Προκειμένου η προσπάθεια διασφάλισης της δημόσιας υγείας να συνεχιστεί αδιάλειπτα με τη διατήρηση και ενίσχυση του
βιολογικού φραγμού ενάντια στον ιό της λύσσας εφαρμόζοντας εμβολιασμούς , θα ανατεθεί η υπηρεσία διαχείρισης και
περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο για το έτος 2021 σε ιδιώτη κτηνίατρο.
Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς αυξάνουν τον αριθμό των στειρωμένων ζώων της περιοχής , ενισχύοντας την
προσπάθεια ελέγχου του συνολικού πληθυσμού , ενώ η περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων ζώων προάγει την
ευζωία τους.
Προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων σε κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί
νόμιμα το επάγγελμα. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν, τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, την σήμανση και καταγραφή,
τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, κ.λ.π. των ζώων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-212 τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τεύχος Α΄αρθρ.46).
Το σύνολο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας «Περισυλλογή , περίθαλψη , στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε
οικισμούς του Δήμου Μύκης » είναι 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με microchip και ηλεκτρονική
καταγραφή , αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός , επανένταξη.
Η υπηρεσία αφορά αδέσποτα σκυλιά και αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης και περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα εξής :
1.Περισυλλογή και επανένταξη
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Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα άτομα τα οποία θα
διαθέσει ο ανάδοχος κτηνίατρος. Η μεταφορά των ζώων θα γίνει με μέσο που διαθέτει ο ανάδοχος, τηρουμένης της
νομοθεσίας για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς.
Στο έργο της περισυλλογής μπορούν να συνδράμουν , εφόσον το επιθυμούν εθελοντές αλλά και τα φιλοζωικά σωματεία
που δραστηριοποιούνται στο νομό Ξάνθης.
Ο Δήμος και οι τοπικοί παράγοντες θα διευκολύνουν κατά το εφικτό , το έργο του κτηνιάτρου.
Τo συνεργείo περισυλλογής ελέγχεται για το έργο του, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των
ζώων , από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η
εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου(παρ.3 άρθρο 9 Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από
την περίπτ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14).
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του ανάδοχου ,
το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό
διάστημα τα προς στείρωση ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους.
a. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή,
επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη του ανάδοχου κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Μύκης,
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία , σχολεία , αθλητικά κέντρα , αυτοκινητόδρομους ταχείας
κυκλοφορίας , λιμάνια , αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
Για τα ζώα που περισυλλέγονται κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεωτικά παρέχονται οι παρακάτω ιατρικές πράξεις:
2. Ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Leishmania spp
Ορολογική ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Leishmania spp με τη χρήση τεστ στο ιατρείο. Το τεστ εφαρμόζεται μόνο στα
αδέσποτα σκυλιά , που περισυλλέγονται.
3. Στείρωση
a. Στείρωση. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη , που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το
επάγγελμα , απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο
κτηνίατρο. Τα ζώα που στειρώνονται παραμένουν στο κτηνιατρείο μέχρι την αποθεραπεία τους. Στο
διάστημα αυτό τους παρέχεται τροφή και φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες τους κατά την
κρίση του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
b. Στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής ηλικίας.
4. Αποπαρασίτωση
a. Όπως η κτηνιατρική επιστήμη καθορίζει και με χρήση των εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
5. Εμβολιασμός
a. Αντιλυσσικός εμβολιασμός.
6. Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ.
a. Ηλεκτρονική σήμανση. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς 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 , σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να
αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785
b. Καταγραφή στη διαδικτυακή βάση. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των
στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και
καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
i. Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να πιστοποιηθεί ως χρήστης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής
Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους κατά τα
προβλεπόμενα του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 4039/2012 , και σε εφαρμογή της 1697/74031/02.07.2015
(ΦΕΚ Β΄1544/22.07.2015) απόφασης η οποία καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης των
κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
ii. Στην ηλεκτρονική βάση καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο αδέσποτων ζωών που θα
στειρωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
iii. Επίσης, ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να συντάσσει ατομικά δελτία καταγραφής που θα
περιλαμβάνουν το πλήρη ιστορικό του ζώου που διαχειρίστηκαν, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή και θα περιλαμβάνει φωτογραφία, διάφορα στοιχεία (π.χ φύλλο, χρώμα, μέγεθος,
εκτιμώμενη ηλικία), την αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που
χρησιμοποιηθήκαν για την περίθαλψη και τον εμβολιασμό τους και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού
μέσου σήμανσης που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης θα δημιουργηθεί πίνακας λογιστικού φύλλου σε
ηλεκτρονική μορφή που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ζώων που
Σελίδα 3 από 13

21REQ007978839 2021-01-05
διαχειρίστηκαν. Τα παραπάνω αποστέλλονται στην υπηρεσία του Δήμου περιοδικά κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας και οπωσδήποτε κατά τη λήξη της.

Β. Αντιλυσσικός εμβολιασμός
1.Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Τα ζώα εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας στο φυσικό τους περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό ο κτηνίατρος μεταβαίνει με
δικό του μέσο στους οικισμούς και στους χώρους όπου εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς , και διενεργεί τους
εμβολιασμούς.
Για τα ζώα που εμβολιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση , καταγράφεται ο αριθμός
σήμανσης και καταχωρείται στην καρτέλα του ζώου.
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό τα ζώα που εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας στο φυσικό τους περιβάλλον ,
σημαίνονται και ηλεκτρονικά . Ζώα που σημαίνονται ηλεκτρονικά στο φυσικό τους περιβάλλον κατά τον εμβολιασμό τους
για τον ιό της λυσσάς , καταγράφονται στην διαδικτυακή βάση δεδομένων με μέριμνα του ανάδοχου κτηνιάτρου.
Γ. Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
Περιλαμβάνει τη σύλληψη και την κλινική επιτήρηση των λυσύποπτων ζώων κατά το διάστημα απομόνωσης κατά τα
προβλεπόμενα της παραγράφου 1α του άρθρου 8 της ΚΥΑ 331/10301/25.01.2013(Πρόγραμμα Επιτήρησης και
Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα , ΑΔΑ : ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) όπως ισχύει.
Περιλαμβάνει την επιμέλεια και την καθοδήγηση για την υγειονομική αποκατάσταση του χώρου απομόνωσης και όλες τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω σχετική ΚΥΑ και αφορούν τον κτηνίατρο , όπως ισχύει κάθε φορά.
Η υπηρεσία έχει εφαρμογή και σε κάθε άλλη ασθένεια που δύναται να απειλήσει τη δημόσια υγεία , και για την οποία
προβλέπεται απομόνωση του ύποπτου ζώου.
Δ. Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ζώα τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες
ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας τους , υποβάλλονται σε ευθανασία.
Για την επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει η επιτροπή της παρ.12 του άρθρου 9 του ν.4039/2012.
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα
της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική
επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που
δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως
αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων(παρ.12 άρθρο 9 Ν.4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε'
της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14).

Ε. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα ή αυτά που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται και οδηγούνται με ευθύνη του κτηνιάτρου στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο όπου
τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση της υγείας τους.
Στο έργο της περισυλλογής μπορούν να συνδράμουν , εφόσον το επιθυμούν εθελοντές αλλά και τα φιλοζωικά σωματεία
που δραστηριοποιούνται στο νομό Ξάνθης.
Στον πίνακα του προϋπολογισμού της υπηρεσίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ιατρικές πράξεις που παρέχονται κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του ανάδοχου κτηνιάτρου.
Στην περίπτωση που κατά την κρίση του κτηνιάτρου απαιτείται κτηνιατρική πράξη που δεν συμπεριλαμβάνεται στον
πίνακα αυτό , η υπηρεσία παρέχεται και κοστολογείται από τον ανάδοχο με την υποχρέωση να συνυποβάλλει και μια
οικονομική προσφορά συναδέλφου του.
Σε περίπτωση που το περιστατικό χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, η βραχεία νοσηλεία θα γίνεται στο χώρο του
κτηνίατρου , και στο κόστος της συμπεριλαμβάνεται και η τροφή του ζώου.
Για τις περιπτώσεις μακράς νοσηλείας ή για θεραπείες ασθενειών και εμβολιασμούς που απαιτούν επαναλαμβανόμενες
συνεδρίες/δόσεις , ο κτηνίατρος , σε συνεργασία με τον Δήμο και τα φιλοζωικά σωματεία μεριμνούν εφόσον είναι εφικτό
για την προσωρινή φιλοξενία του αδέσποτου ζώου σε κατάλληλο χώρο εκτός του ιατρείου του μέχρι την αποθεραπεία του.
Η φαρμακευτική αγωγή του αδέσποτου ζώου θα χορηγείται με μέριμνα του κτηνίατρου και η δαπάνη της θα βαρύνει το
Δήμο.
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Ζώα συντροφιάς, που περιθάλπονται και δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι
είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη του ανάδοχου κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης,
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία , σχολεία , αθλητικά κέντρα , αυτοκινητόδρομους ταχείας
κυκλοφορίας , λιμάνια , αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
Πριν την επανένταξη τους στον φυσικό περιβάλλον υποχρεωτικά σημαίνονται ηλεκτρονικά και στειρώνονται , εφόσον αυτό
είναι ιατρικά εφικτό και δεν προϋφίσταται στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση.
Ζώα που περιθάλπονται και διαθέτουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση , καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται
στην καρτέλα του ζώου.
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη
και επιβαρύνει τον ανάδοχο κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στα σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση σε σχέση με
τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει.
Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ,
δημιουργείτε καρτέλα στην οποία περιλαμβάνεται κατά ελάχιστο :
-τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου ,
- το φύλο,
- μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο),
- αριθμό σήμανσης,
- ημερομηνία περισυλλογής,
- τοποθεσία περισυλλογής ,
- ημερομηνία και είδος εμβολιασμών,
- ημερομηνία στείρωσης,
- όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση,
- προορισμός του ζώου (ευθανασία, υιοθεσία, επανένταξη),
- η ημερομηνία επανένταξης του ζώου, ο τόπος επανένταξης αυτού,
- τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου
-παρατηρήσεις όπου καταγράφονται εφόσον είναι εφικτό περισσότερες πληροφορίες όπως :
- τη φυλή,
- η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου,
- στοιχεία υιοθεσίας , κα
Για το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που σημαίνονται ηλεκτρονικά , υποβάλλεται πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται από την διαδικτυακή βάση καταγραφής.
Στην ψηφιακή υπηρεσία καταγραφής των ζώων συντροφιάς του ΥΠΑΑΤ καταχωρούνται με ευθύνη του αναδόχου όλες
οι ενέργειες διαχείρισης που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος :
 Περισυλλογή
 Ηλεκτρονική σήμανση – καταγραφή
 Αποπαρασίτωση
 Στείρωση
 Εμβολιασμός
 Αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της λεϊσμανίασης)
 Σίτιση
 Υιοθεσία ή επανένταξη.
Επίσης θεωρούνται και τηρούνται με ευθύνη του αναδόχου κτηνιάτρου και παραδίδονται στον Δήμο Μύκης με την
ολοκλήρωση της υπηρεσίας , τα βιβλία που προβλέπονται από την ΚΥΑ 1593/166597/05.072019 (ΦΕΚ 2984/05.07.2019 τεύχος
Β’) , όπως ισχύει κάθε φορά.
Παραδίδεται συμπληρωμένο κατάλληλα , αρχείο σε μορφή excel το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαχειρίστηκε ο ανάδοχος κτηνίατρος για λογαριασμό του Δήμου Μύκης. Το αρχείο αυτό
είναι παραδοτέο εφόσον δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η εξαγωγή των στοιχείων της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από την ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ΥΠΑΑΤ.
Το αρχείο μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη διαδρομή
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/931-zoasyntrofiasiatria).
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ζώων συντροφιάς που θα στειρωθεί ως εξής:
Είδος υπηρεσίας
Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp ,
στείρωση , σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή ,
αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός , επανένταξη.

Αριθμός αδέσποτων ζώων
συντροφιάς
Ελάχιστος αριθμός ζώων συντροφιάς :
80

Καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των περιστατικών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς κατά είδος κατά τη διάρκεια του έτους , με την επιφύλαξη της παραπάνω υποχρέωσης , οι ζητούμενες
κτηνιατρικές υπηρεσίες παρέχονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και παρέχονται κατά περίπτωση που προκύπτει με
τις ενδεικτικές τιμές της τεχνικής περιγραφής , όπως θα διαμορφωθούν από την προσφορά του ανάδοχου και μέχρι την
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση αδιάθετα ποσά , διατίθενται πριν τη λήξη της σύμβασης για τη στείρωση (περισυλλογή , ανίχνευση
αντισωμάτων της Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή , αποπαρασιτισμός ,
εμβολιασμός , επανένταξη) επιπλέον αδέσποτων ζώων.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών που προκύπτουν , δηλαδή :
 τραυματισμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 επικίνδυνα ζώα συντροφιάς
 επιτήρηση ζώων συντροφιάς πους είναι ύποπτα για ασθένειες που απειλούν τη δημόσια υγεία (πχ. Λύσσα)
η σύμβαση θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του έτους.
Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια μέχρι
την 31/12/2021 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1
, του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 και τον Κ.Α. 70-6474.001 με τίτλο
«Περισυλλογή , περίθαλψη , στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
με το ποσό των 24800,00€(ο ΦΠΑ
συμπεριλαμβάνεται).
Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά με την υποβολή τιμολογίων των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν. Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών περίθαλψης ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων , θα
πραγματοποιείται μια συγκεντρωτική εγγραφή που θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος των ιατρικών πράξεων που
παρασχεθήκαν. Θα συνοδεύεται όμως από αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού με ακρίβεια του αναγραφόμενου στο
τιμολόγιο κόστους.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας
Τοροσίδης Στάθης
Γεωπόνος Msc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη 4 Ιανουαρίου 2021

Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας

Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης
Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη
Τ. Κ. : 67150
Τηλ. : 2541352304
Fax : 2541352331
Email : stathis.torosidis@dimosmykis.gr
Εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α.

Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της
Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με microchip
και ηλεκτρονική καταγραφή , αποπαρασιτισμός ,
αντιλυσσικός εμβολιασμός , επανένταξη

Αδέσποτο ζώο

100

Α1

Αδέσποτα σκυλιά αρσενικά
Αδέσποτα σκυλιά θηλυκά

Α2

Αδέσποτο ζώο

Αδέσποτες γάτες αρσενικές
Αδέσποτες γάτες θηλυκές

Β

ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Β1

Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων
συντροφιάς

Γ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Γ1

Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύποπτων
για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη
δημόσια υγεία

Δ

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

13.100,00

10

125

1.250,00

70

145

10.150,00

5

70

350,00

15

90

1.350,00
2.600,00

Αδέσποτο Ζώο

200

13

2.600,00

225,00

Αδέσποτο Ζώο
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Δ1

Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς (παρ. 12 άρθ.9 Ν. 4039/12)

Ε.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΖΩΩΝ

Ε1

Αποπαρασίτωση εκτοπαρασίτων

Ε2

Αποπαρασίτωση ενδοπαρασίτων

Ε3

Εμβολιασμός (πενταπλό)/Δόση

Ε4

Αιματολογικός έλεγχος Λεϊσμανίωσης

Ε5

Αιματολογικός έλεγχος Διροφιλαρίωσης

Ε6

Αιματολογικός έλεγχος Ερλιχίωσης

Ε7

Βιοχημικές εξετάσεις

Ε8

Γενική εξέταση αίματος

13

Ε9

Ακτινολογικός έλεγχος

20

Ε10

Ξέσμα δέρματος
Μικροεπεμβάσεις (τοποθέτηση γύψου, περιποίηση
τραυμάτων)
Χειρουργική επέμβαση (αφαίρεση νεοπλάσματος
κλπ)

Ε11
Ε12
Ε13

Αδέσποτο Ζώο

Αδέσποτο ζώο

4.050,00

5
2,5

22
22
22

Ανά παράμετρο

4,5

9
Αδέσποτο ζώο

53
100

Ακρωτηριασμός άκρου

150

Ε18

Φαρμακευτική αγωγή με αναισθητικά/ηρεμιστικά

Ε19

Φαρμακευτική αγωγή με αντίδοτα

Ε20

Φαρμακευτική αγωγή με λοιπά φάρμακα

Ε16

25,00

13

Ε17

Ε15

25

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Αδέσποτο
ζώο/10kg
σωματικού
βάρους

Φαρμακευτική αγωγή με
αντιβιοτικά/αντιμικροβιακά φάρμακα
Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη
Φαρμακευτική αγωγή με αντιεμετικά/αντιδιαρροϊκά
φάρμακα
Φαρμακευτική αγωγή με ορούς και ηλεκτρολύτες

Ε14

1

4,5
Αδέσποτο
ζώο/10kg
σωματικού
βάρους /ημέρα
εφαρμογής

4
3
2,5
4
2,5
6

Αδέσποτο ζώο
/10kg σωματικού
βάρους

Ε21

Φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία
λεϊσμανίασης

Ε22

Ηλεκτρονική σήμανση (microchip)

Ε23

Βραχεία νοσηλεία στο ιατρείο / νοσηλεία

Ε24

Βραχεία εντατική νοσηλεία στο ιατρείο / νοσηλεία

110
9

Αδέσποτο ζώο

12
20
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε :

20.000,00

ΦΠΑ 24%

4.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

24.800,00

Οι τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχες εργασίες και
τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα έτη. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας
Τοροσίδης Στάθης
Γεωπόνος Msc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη 4 Ιανουαρίου 2021

Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας

Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης
Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη
Τ. Κ. : 67150
Τηλ. : 2541352304
Fax : 2541352331
Email : stathis.torosidis@dimosmykis.gr
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την παράγραφο 1 του άρθρου 271
«Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’),
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η πραγματοποίηση της εργασίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46).
2. Με την ενότητα Ιγ περ. 11 του άρθρου 75 του 3463/2006 – Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας , όπως διαμορφώθηκε
με την παρ 2 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 , καθορίζεται ότι αρμοδιότητα των δήμων αποτελεί η μέριμνα και η
λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
ο

Άρθρο 2 : Στοιχεία της Σύμβασης
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:
α. Η Τεχνική περιγραφή – μελέτη
β. Το ενδεικτικό τιμολόγιο μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
ο

Άρθρο 3 : Υπηρεσία
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία «Περισυλλογή , περίθαλψη , στείρωση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Μύκης για το έτος 2021».
Η υπηρεσία αφορά αδέσποτα σκυλιά και αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης και περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα εξής :
Α. Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp ( μόνο αδέσποτα σκυλιά), στείρωση , σήμανση με microchip
και ηλεκτρονική καταγραφή , αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός , επανένταξη.
Β. Αντιλυσσικός εμβολιασμός.
Γ. Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
Δ. Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ε. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Μύκης. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στα 24.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
ο

Άρθρο 4 : Εγγυήσεις
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Δεν απατούνται εγγυήσεις.
ο

Άρθρο 5 : Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Μύκης. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα
είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2021 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η
υπηρεσία θα παρέχεται από τον ανάδοχο σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή της.
ο

Άρθρο 6 : Παραλαβή της Υπηρεσίας
Το πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ο

Άρθρο 7 : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%). Η τιμολόγηση των υπηρεσιών πραγματοποιείται με βάση τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
τεχνικής περιγραφής , όπως αυτές θα διαμορφωθούν από την οικονομική προφορά του αναδόχου. Η αμοιβή του αναδόχου
δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον Δήμο.
Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά με την υποβολή τιμολογίων των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν. Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών περίθαλψης ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων , θα
πραγματοποιείται μια συγκεντρωτική εγγραφή που θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος των ιατρικών πράξεων που
παρασχεθήκαν. Θα συνοδεύεται όμως από αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού με ακρίβεια του αναγραφόμενου στο
τιμολόγιο κόστους.
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του
αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
ο

Άρθρο 8 : Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές
υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.
ο

Άρθρο 9 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
ο

Άρθρο 10 : Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών που ζητούνται (κτηνίατροι ατομικά ή σε
κοινοπραξία ή σε οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα, αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου
επιμελητηρίου ή άλλου δημόσιου φορέα).
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο φορέα.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν:
α) Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπής και
β) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου
γ) Άδεια λειτουργίας Κτηνιατρείου / Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου ζώων ή
κτηνιατρείου- κλινικής ζώων ή κτηνιατρικής κλινικής
ο

Άρθρο 11 : Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία.
ο

Άρθρο 12 : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως.
ο

Άρθρο 13 : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό
ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
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ο

Άρθρο 14 : Ρήτρες
Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του αναδόχου και παροχής της υπηρεσίας μετά τη λήξη της σύμβασης ή στην
περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων , επιβάλλεται ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.
4412/2016
ο

Άρθρο 15 : Ανωτέρα Βία
Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την
πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ο

Άρθρο 16 : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας
Τοροσίδης Στάθης
Γεωπόνος Msc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη 4 Ιανουαρίου 2021

Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής
Κτηνοτροφίας Αλιείας και Γεωθερμίας

Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης
Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη
Τ. Κ. : 67150
Τηλ. : 2541352304
Fax : 2541352331
Email : stathis.torosidis@dimosmykis.gr
Εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α.

Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της
Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με
microchip και ηλεκτρονική καταγραφή ,
αποπαρασιτισμός , αντιλυσσικός εμβολιασμός ,
επανένταξη

Αδέσποτο ζώο

100

Α1

Αδέσποτα σκυλιά αρσενικά
Αδέσποτα σκυλιά θηλυκά

Α2

Αδέσποτο ζώο

Αδέσποτες γάτες αρσενικές
Αδέσποτες γάτες θηλυκές

Β

ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Β1

Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων
συντροφιάς

Γ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Γ1

Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύποπτων
για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη
δημόσια υγεία

Δ

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Δ1

Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς (παρ. 12 άρθ.9 Ν. 4039/12)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

13.100,00

10

125

1.250,00

70

145

10.150,00

5

70

350,00

15

90

1.350,00
2.600,00

Αδέσποτο Ζώο

200

13

2.600,00

225,00

Αδέσποτο Ζώο

5

45

225,00

25,00

Αδέσποτο Ζώο
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Ε.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΖΩΩΝ

Ε1

Αποπαρασίτωση εκτοπαρασίτων

Ε2

Αποπαρασίτωση ενδοπαρασίτων

Ε3

Εμβολιασμός (πενταπλό)/Δόση

Ε4

Αιματολογικός έλεγχος Λεϊσμανίωσης

Ε5

Αιματολογικός έλεγχος Διροφιλαρίωσης

Ε6

Αιματολογικός έλεγχος Ερλιχίωσης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Αδέσποτο
ζώο/10kg
σωματικού
βάρους

5
2,5
13
22

Αδέσποτο ζώο

22
22

Ε7

Βιοχημικές εξετάσεις

Ε8

Γενική εξέταση αίματος

13

Ε9

Ακτινολογικός έλεγχος

20

Ε10

Ξέσμα δέρματος
Μικροεπεμβάσεις (τοποθέτηση γύψου, περιποίηση
τραυμάτων)
Χειρουργική επέμβαση (αφαίρεση νεοπλάσματος
κλπ)

Ε11
Ε12
Ε13

53

Αδέσποτο ζώο

100
150

Ε18

Φαρμακευτική αγωγή με αναισθητικά/ηρεμιστικά

Ε19

Φαρμακευτική αγωγή με αντίδοτα

Ε20

Φαρμακευτική αγωγή με λοιπά φάρμακα

Ε16

9

Ακρωτηριασμός άκρου

Ε17

Ε15

4,5

Ανά παράμετρο

Φαρμακευτική αγωγή με
αντιβιοτικά/αντιμικροβιακά φάρμακα
Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη
Φαρμακευτική αγωγή με αντιεμετικά/αντιδιαρροϊκά
φάρμακα
Φαρμακευτική αγωγή με ορούς και ηλεκτρολύτες

Ε14

4.050,00

4,5
4

Αδέσποτο
ζώο/10kg
σωματικού
βάρους /ημέρα
εφαρμογής

3
2,5
4
2,5
6

Αδέσποτο ζώο
/10kg σωματικού
βάρους

Ε21

Φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία
λεϊσμανίασης

Ε22

Ηλεκτρονική σήμανση (microchip)

Ε23

Βραχεία νοσηλεία στο ιατρείο / νοσηλεία

Ε24

Βραχεία εντατική νοσηλεία στο ιατρείο / νοσηλεία

110
9
12

Αδέσποτο ζώο

20
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε :

20.000,00

ΦΠΑ 24%

4.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

24.800,00

ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

/

2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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