
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ανάθεση εργασιών σε
κτηνίατρο για την λειτουργία του
κυνοκομείου (στειρώσεις-
εμβολιασμοί) ΕΤΟΣ 2016

ΚΑΕ: 00.6117.02
CPV  85200000-1 «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες»

Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου
(στειρώσεις-εμβολιασμοί)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων

1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ανάθεση εργασιών σε
κτηνίατρο για την λειτουργία του
κυνοκομείου (στειρώσεις-
εμβολιασμοί)  ΕΤΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την
λειτουργία  του  καταφύγιου αδέσποτων ζώων  (στειρώσεις-εμβολιασμοί)  στα πλαίσια
εφαρμογής  του  προγράμματος  προστασίας  αδέσποτων  ζώων  του  Δήμου
Κομοτηνής.  Γενικά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.4039/2012  που  αφορά  τα
δεσποζόμενα  και  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  σε  ισχύ  που
αφορά την λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:
   Περισυλλογή  των  αδέσποτων  ζώων  από  διάφορα  σημεία  του  Δήμου  και

 μεταφορά τους  στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Κομοτηνής  όπου
 γίνεται   κτηνιατρική   εξέταση   των   ζώων   και   ακολουθείται   η   διαδικασία
 εμβολισμού  αποπαρασιτισμού  στείρωσης  σήμανση  και  επανένταξη  του  ζώου
 στο  σημείο  από  όπου  περισυλλέχθηκε.  Εάν  τα  ζώα  που  περισυλλέγονται
 διαπιστώνεται   ότι   είναι   τραυματισμένα   ή   πάσχουν   από   ιάσιμο   νόσημα
 υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική  αγωγή. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι
 επικίνδυνα  ζώα  συντροφιάς  ή  ότι  πάσχουν  από  ανίατη  ασθένεια  ή  ότι  είναι
 πλήρως  ανίκανα  να  αυτοσυντηρηθούν  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  και  η
 διατήρησή  τους  στη  ζωή  είναι  αντίθετη  με την  ευζωία  τους  και  αρνηθούν  τα
 φιλοζωικά  σωματεία  της  περιοχής  να  αναλάβουν  την  φροντίδα,  εποπτεία  και
 τη  διαδικασία  υιοθεσία  τους,  υποβάλλονται  σε  ευθανασία,  σύμφωνα  με  όσα
 ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.

   Χειρουργική στείρωση των αρσενικών και θηλυκών υγειών σκύλων.
   Τη μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία

  των ζώων.
   Τον απαραίτητο εμβολιασμό των σκύλων
   Τη σήμανση των χειρουργημένων ζώων, προκειμένου να διακρίνονται τα στειρωμένα,

                                   ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
   Την επανατοποθέτηση των ζώων στο χώρο απ' όπου περισυλλέγησαν.
   Eξέταση των ζώων για Λεϊσμανίαση.
   Καθαρισμός απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Κομοτηνή,   7-12-2015

Θεωρήθηκε                                     Συντάχθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΙΝΑΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                       ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τις οποίες ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει

όποτε αυτές ζητηθούν από την Υπηρεσία, είναι οι κάτωθι:

Στείρωση σκύλου με σήμανση, αποπαρασιτισμό και εμβολιασμό
α) Στείρωση θηλυκού σκύλου: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεκτομής.
β)  Στείρωση αρσενικού σκύλου:  Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή
χωρίς αφαίρεση του όσχεου, σύμφωνα με τη κρίση του χειρουργού κτηνιάτρου κατά
περίπτωση, προς αποφυγή του οιδήματος μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα
ζώα.

Οι τομές στις παραπάνω επεμβάσεις θα ράβονται με πλαστική ραφή κάνοντας χρήση
ραμμάτων βραδείας απορρόφησης. To ζώο θα παραμένει στο καταφύγιο, προτού
στειρωθεί 24   ώρες,   προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  αποπαρασίτωση  και  ο
απαραίτητος, κατά την κρίση του θεράποντα κτηνιάτρου, προεγχειρητικός έλεγχος,
ενώ μετά τη χειρουργική στείρωσή του θα νοσηλεύεται για επιπλέον 5 ημέρες.

Για την αποπαρασίτωση θα χρησιμοποιούνται ανθελμινθικά σκευάσματα αφενός για τον
έλεγχο των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων του σκύλου και αφετέρου για τον
έλεγχο των κροτώνων, ψύλλων (ενήλικοι ψύλλοι, αυγά, προνύμφες και νύμφες ψύλλων)
και  ψειρών.  Τα  τελευταία  σκευάσματα  πρέπει  να  παρέχουν  διάρκεια προστασίας
του ζώου για ένα μήνα περίπου.

Μετά την επέμβαση της στείρωσης και καθ'όν χρόνο το ζώο βρίσκεται κάτω από
συνθήκες  γενικής  αναισθησίας  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  το  ανώδυνο  της
διαδικασίας- θα γίνεται σήμανση με χειρουργική μέθοδο κοπής πτερυγίου του αυτιού
σχήματος Λ. Εναλλακτικά η σήμανση του σκύλου μπορεί να πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση  στην  αριστερή  εξωτερική  πλευρά  του  τραχήλου  ζώου  ηλεκτρονικής
ταυτότητας (microchip) σύμφωνης με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή
FDX-B.

Μετά την αποθεραπεία από τη στείρωση και πριν την επανατοποθέτηση του ζώου,
αυτό εμβολιάζεται με εμβόλιο κατά της Νόσου Carre, της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, των
Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola,    L.    Icterohaemorrhagie),    της    ιογενούς
Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας.

Κλινική Εξέταση

Γενική εξέταση του ζώου για να διαπιστωθεί εάν είναι υγιές ή πάσχει από κάποια νόσο
ή πάθηση.

Περίθαλψη

Φαρμακευτική αντιμετώπιση άρρωστου ή τραυματισμένου ζώου.
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Αποπαρασίτωση

α)   Αποπαρασίτωση  από  ενδοπαράσιτα  με  ανθελμινθικά  σκευάσματα  κατά  των
νηματωδών και κεστωδών παρασίτων.

β)  Αποπαρασίτωση  από  εξωπαράσιτα  με  ανθελμινθικά  σκευάσματα  κατά  των
κροτώνων,  ψύλλων  (ενήλικοι ψύλλοι,  αυγά,  προνύμφες και νύμφες ψύλλων)  και
ψειρών.

Εμβολιασμός

α) Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά της
Νόσου Carre και της παρβοϊωσης των κυναρίων, με κλινική εξέταση.

β) Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά της Νόσου
Carre,  της  Λοιμώδους  Ηπατίτιδας,  των  Λεπτοσπειρώσεων (L.  Canicola,  L.
Icterohaemorrhagie), και της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση.

γ) Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων, με εμβόλιο κατά της Νόσου Carre, της Λοιμώδους
Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της ιογενούς
Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας, με κλινική εξέταση.

δ)    Εμβολιασμός σκύλων ή γατών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση

ε)  Εμβολιασμός σκύλων με εμβόλιο κατά των Λεπτοσπειρώσεων  (L.  Canicola,  L.
Icterohaemorrhagie), με κλινική εξέταση.

στ) Εμβολιασμός γατών με εμβόλιο κατά της πανλευκοπενίας, της καλυκοϊώσεως και της
ρινοτραχειϊτιδας, με κλινική εξέταση.

Διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης νοσημάτων

α) Κιτ test Leismania

β) Kit test Dirofilaria

γ) Kit test Erlichia

Μικροσκοπική εξέταση ξεσμάτων δέρματος

Θα περιλαμβάνει τη λήψη υλικού από το δέρμα προς αναζήτηση παρασίτων ή
δερματοφύτων

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

Θα περιλαμβάνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η
διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων,  κ.λπ.,  με χορήγηση αναισθησίας για την
εκτέλεσή τους (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία, ανάλογα με το περιστατικό και
την εκτίμηση του χειρουργού κτηνίατρου) και 6ήμερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου.
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Ανάταξη και περίδεση καταγμάτων

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση αναισθησίας  (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία,
ανάλογα  με  το  περιστατικό  και  την  εκτίμηση  του  χειρουργού  κτηνίατρου),   τη
συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος με χρήση νάρθηκα ή γύψινου επιδέσμου και
24ωρη απλή νοσηλεία του ασθενούς ζώου.

Δηλητηρίαση

Αντιμετώπιση  δηλητηριάσεων  αδέσποτων  ζώων  εντός  των  ορίων  του  Δήμου
Κομοτηνής

Αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων

Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων.

Νεκροτομή

Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από
γνωμάτευση.

Κομοτηνή,   7-12-2015

Θεωρήθηκε                                        Συντάχθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΙΝΑΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                       ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Μέτρ. ΤΗΤΑ ΜΟΝ.

1 Στείρωση σκύλου με σήμανση Τεμ 305 30           9.150,00
2 Κλινική εξέταση Τεμ 60 15 900,00
3 Αποπαρασίτωση Τεμ 400 5 2.000,00
4 Εμβολιασμός Τεμ 600 5 3.000,00
5 Διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης Τεμ 3 5 15,00

νοσημάτων
6 Μικροσκοπική εξέταση ξεσμάτων Τεμ 8 20 160,00

δέρματος
7 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις Τεμ 12  60    720,00
8 Ανάταξη και περίδεση καταγμάτων Τεμ 3 30   90,00
9 Νεκροτομή Τεμ 4 30 120,00
10 Περίθαλψη Τεμ 50 30 1.500,00
11 Δηλητηρίαση Τεμ 4  50 200,00
12 Σήμανση με microcip Τεμ 206 10           2.060,00

Σύνολο       καθαρής αξίας 19.915,00€
ΦΠΑ 23% 4.580,45€
Γενικό σύνολο δαπάνης 24.495,45€

Ο Δήμος μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να αυξομειώσει τις ποσότητες, που όμως
συνολικά δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 19.915,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.

Κομοτηνή,   7-12-2015

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΙΝΑΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

     Συντάχθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η        Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :         Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα   μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για
την λειτουργία του καταφύγιου αδέσποτων ζώων (στειρώσεις-εμβολιασμοί) σε
διάστημα 12 μηνών στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος προστασίας αδέσποτων
ζώων του Δήμου Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες
   Περισυλλογή  των  αδέσποτων  ζώων  από  διάφορα  σημεία  του  Δήμου  και

 μεταφορά τους στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Κομοτηνής.
   Κτηνιατρική  εξέταση  των  ζώων.  Για  όσους  σκύλους  που  περισυλλέγονται

 διαπιστώνει, μετά από κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνοι, σύμφωνα με
 όσα  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ'  του  άρθρου  1  του  ν.  4039/2012  ή  ότι
 πάσχουν  από  ανίατη  ασθένεια  ή  είναι  ανίκανοι  να  αυτοσυντηρηθούν  λόγω
 γήρατος  ή  αναπηρίας  και  η  διατήρησή  τους  στη  ζωή  είναι  αντίθετη  με  την
 ευζωία  τους,  εισηγείται  στην  αρμόδια  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις
 επιτροπή την υποβολή τους σε ευθανασία.

   Χειρουργική στείρωση των αρσενικών και θηλυκών υγειών σκύλων
   Τη μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία

 των ζώων.
   Τον απαραίτητο εμβολιασμό των σκύλων
   Τη σήμανση     των   χειρουργημένων     ζώων,     προκειμένου     να     διακρίνονται

 τα στειρωμένα, ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
   Την επανατοποθέτηση των ζώων στο χώρο απ' όπου περισυλλέγησαν
   Εξέταση των ζώων για Λεϊσμανίαση.
   Καθαρισμός απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Άρθρο 2ο :         Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

   των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

   το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του ΠΔ 28/80
   την  υπ'  αριθ.  απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών

(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
του Ν. 4281/2014

την αριθ. 372/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δ. Κομοτηνής περί έγκρισης διενέργειας
των εργασιών για το έτος 2016

Άρθρο 3ο :         Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή -μελέτη

Άρθρο 4ο :         Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

35130/739/09.08.2010

Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την 01/01/2016  (ή την
υπογραφή της σε μεταγενέστερο χρόνο) έως τις 31-12-2016.
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Άρθρο 5ο :         Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι υποχρεωμένος για:
   Την διάθεση για χρήση του Δημοτικού χώρου του καταφυγίου αδέσποτων

 ζώων που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του προγράμματος
 διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής.

   Το κόστος χρήσης των δικτύων κοινής ωφέλειας.
   Την διάθεση των απαραίτητων εργατών-τεχνιτών για την επισκευή

 συντήρηση των εγκαταστάσεων.
   Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού περίθαλψης - χειρουργείων και

 γραφείου (Η/Υ, ιντερνετ, τηλέφωνο κλπ).
   Την διάθεση οχήματος και οδηγού περισυλλογής, συμπεριλαμβάνοντας τις

 δαπάνες για την κίνηση και νόμιμη κυκλοφορία του καθώς και τον
 απαραίτητο εξοπλισμό αυτού.

   To κόστος προμήθειας των σκευασμάτων, εμβολίων και αναλώσιμων υλικών
 που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την σωστή
 εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

   Την προμήθεια των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης.

Άρθρο 6ο :         Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος εν γένει για την εφαρμογή κάθε διάταξης της
κείμενης  νομοθεσίας  π.χ  Ν 604/1977, Ν.463/1978, 3170/ 2003, ν. 4039/2012 που
αφορά την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και
της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου και εισηγείται προς τον Δήμο Κομοτηνής τις
απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή αυτών.

Την  υγειονομική  ευθύνη  του  κυνοκομείου  φέρει  ο  υπεύθυνος  Κτηνίατρος
όπως ορίζει ο Ν 604/1977. Τηρεί και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας.

Ο κτηνίατρος:
Πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογη εργασία τουλάχιστον 3 (τριών)

ετών η  οποία  αποδεικνύεται  με  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  εργασιών
όμοιων  με  τις εργασίες της μελέτης από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και
με βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  ειδικότητας  Κτηνιάτρου
που  εκδίδει  το  ΓΕΩΤΕΕ.  Όταν δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  αρχικής  κτήσης
της  άδειας  Γεωτεχνικού  ειδικότητας Κτηνιάτρου   και   προκειμένου   για   τον
υπολογισμό   των   μηνών   εμπειρίας,   ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει
σχετική  βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία
αρχικής κτήσης αυτής.

Βρίσκεται πάντα στο χώρο του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων κατά τις ώρες
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Καθημερινά  επιβλέπει  τα  αδέσποτα  ζώα  που  φιλοξενούνται.  Μία  φορά  το
πρωί και μία το μεσημέρι.

Βρίσκεται   πάντα   στη   διαθεσιμότητα   της   Δημοτικής   Αρχής   για   την
αντιμετώπιση τυχών εκτάκτων περιστατικών ακόμα και σε ώρες εκτός λειτουργίας
του Δημοτικού Καταφυγίου.

Ενημερώνει  τα  βιβλία  που  ορίζει  το  άρθρο  7  του  Ν.463/1978.  Τα  βιβλία
αυτά   είναι:   βιβλίο   επιθεωρήσεων,   βιβλίο   καταχωρήσεως   διαγιγνωσκομένων
μεταδοτικών    νοσημάτων    υποχρεωτικής    δηλώσεως,    βιβλίο    διενεργούμενων
προληπτικών   εμβολιασμών   εναντίον   μεταδοτικών   νοσημάτων   υποχρεωτικής
δηλώσεως,    βιβλίο    πραγματοποιούμενων    απολυμάνσεων,    βιβλίο    υγιεινής
κατάστασης  νεοεισερχομένων  σκύλων  η  ενημέρωση  του  βιβλίου  εισερχομένων  -
εξερχομένων σκύλων.

Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών υιοθεσιών.
Έχει  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  του  μητρώου  σκύλων  αδέσποτων  και

δεσποζόμενων της πόλης.
Φροντίζει σε συνεργασία με τα συνεργία του Δήμου για τη σωστή λειτουργία

των εγκαταστάσεων.
Εξετάζει κάθε νεοεισερχόμενο ζώο.
Διαγιγνώσκει τυχόν ασθένειες και εφαρμόζει της ενδεδειγμένη θεραπευτική

αγωγή.
Ενημερώνει της Δ/νσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας
Εγγράφως ενημερώνει της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τις εργασίες κάθε μήνα.
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Στειρώνει τα φιλοξενούμενα ζώα.
Συνδράμει με την επιστημονική του γνώση στην σύνταξη κάθε σχετικής

μελέτης για την προμήθεια του εξοπλισμού του καταφυγίου -κτηνιατρείου καθώς
και των σκευασμάτων και των αναλώσιμων ή μη υλικών που είναι απαραίτητα για
την διαχείριση και περίθαλψη των περισυλλεγμένων αδέσποτων ζώων.

Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στα άτομα του συνεργείου
περισυλλογής σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων.

Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και προβαίνουν στην
σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του καταφυγίου και τις τυχόν τροποποιήσεις
αυτού, καθώς και στην σύνταξη των σχετικών διοικητικών εγγράφων εφαρμογής
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 7ο :       Ανωτέρα βία
Ως  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 αναδόχου
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.

Άρθρο 8ο :         Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές    δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,

αλλά   παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο :         Τρόπος πληρωμής-Λογαριασμοί
Η  αμοιβή  καταβάλλεται  στο  τέλος  κάθε
μήνα    ανάλογα    με    τις    παρεχόμενες    υπηρεσίες. Στο    ποσό    της    αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο ασφαλιστικές εισφορές, φόροι και
βάρη.  Η  αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε  λόγο  και
αιτία  και  παραμένει  σταθερή  και  αμετάβλητη  καθ΄  όλη  την  διάρκεια  ισχύος  της
εντολής.  Ο  Δήμος  μπορεί  ανάλογα με τις ανάγκες να αυξομειώσει  τις ποσότητες,
που όμως συνολικά δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των  19.915,00€ χωρίς το
Φ.Π.Α.  Λόγω  του  ενδεικτικού  των  ποσοτήτων  που  προβλέπονται  στη  μελέτη  θα
υπάρχει  δυνατότητα,  στο  κλείσιμο  του  έτους  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του
Δήμου  η  αναπροσαρμογή,  του  ποσού  επί  έλαττον  ή  πλέον  των  ποσοτήτων.  Η
αναπροσαρμογή του ποσού δεν θα υπερβαίνει το όριο των 19.915,00€ χωρίς φπα.

Άρθρο 10ο :         Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους  φόρους,  τέλη,  δασμούς  και  ασφαλιστικές  εισφορές,  εισφορές  υπέρ  του
δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο :         Επίλυση διαφορών
Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κομοτηνή,   7-12-2015
Θεωρήθηκε                                   Συντάχθηκε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΙΝΑΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                    ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  9


	C:\Users\HP\Google Drive\ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 2016\ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 2016\ΑΝAΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 2016.rtf

