
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μύκονος: 25-06-2015
Αρ. Πρωτ: -5556-

ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΟΙΝ.: Οικονομική Υπηρεσία
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Θέμα: 'Πρωτογενές αίτημα για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυκόνου''

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το αίτημά μας και διαθέσετε την πίστωση ύψους 30.000,00 € του
ΚΑΕ Δαπανών 15-6117.0001 για την δαπάνη της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
συμπεριλαμβανομένου του  νομίμου  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.3463/06,  του  Ν.
4039/2012, της ΚΥΑ 331/10301/ 25-1-2013, διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32
Α΄), της αριθμ. 1711/150664/14 (ΦΕΚ-3249 Β/4-12-14) Κ.Υ.Α.  καθώς επίσης του Π.Δ 28/1980 και
των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων. 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού

Προσωπικού
του Δήμου Μυκόνου

Χαράλαμπος Μυτιληναίος
ΠΕ  Διοικητικού - Οικονομικού
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       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: #  30.000,00 € #  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 30.000,00 €

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Έντυπο προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 30.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τις εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια 

του Δήμου Μυκόνου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως¨.

Το έργο αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων 

ζώων και τη προώθηση της δημόσιας υγείας. 

Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού   30  .000,00   ευρώ από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (Κ.Α. 15.6117.0001)

Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη οι:

1. Διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄) «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων

συντροφιάς»

2. Διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Τροποποίηση του ν.4039/2012

(Α΄15)» παρ.  6 σύμφωνα με την οποία το άρθρο 9 του ν.  4039/2012 τροποποιείται ως

ακολούθως:  «1.  Οι  Δήμοι  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  περισυλλογή  και  τη

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα

αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις

και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος

έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του

ορίων.  Οι  κατά τα  ως άνω  φιλοζωικές  ενώσεις  και  σωματεία  που  εγκρίνονται  από τον

αρμόδιο  Δήμο οφείλουν να  διαθέτουν υποδομή,  συνιστάμενη στην ύπαρξη  κατάλληλων

σχετικών  εγκαταστάσεων  ή  οχημάτων  μεταφοράς  ζώων  και  ανθρώπινο  δυναμικό  με

εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) ‘Πρόγραμμα

Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα’,  άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται

ότι  ‘’Στην  περίπτωση  των  αδέσποτων  σκύλων  και  γατών  ηλικίας  άνω  των  3  μηνών,

επιβάλλεται η διασφάλιση του προληπτικού αντιλυσσικού εμβολιασμού στις περιπτώσεις

που αυτά δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού κατά της λύσσας, μέχρι την στιγμή της εξέτασης

τους, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού τους εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμου  4039/2012 (Α΄ 15/2-2-2012) ‘’Για τα

δεσποζόμενα  και  τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  και  την  προστασία  των  ζώων  από  την

εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό’’.
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4. Την αριθμ. 1711/150664/14 (ΦΕΚ-3249 Β/4-12-14) Κ.Υ.Α. .

« Καθορισμός των προϋποθέσεων επιχορήγησης των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων για τη

δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του ύψους, της

διαδικασίας και των προϋποθέσεων καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης». Σύμφωνα με

το άρθρο 2, μεταξύ άλλων, επιλέξιμη δαπάνη είναι και η χρηματοδότηση του κόστους των

ενεργειών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.

4039/2012. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις» παρ. β, είναι οι Δήμοι, ή Σύνδεσμοι

Δήμων, ή / και σε συνεργασία με Φιλοζωϊκά Σωματεία με κατάλληλη υποδομή (σε πάγιες

εγκαταστάσεις  ή  οχήματα  μεταφοράς  ζώων  ή  σε  εμπειρία  και  ανθρώπινο  δυναμικό),

υλοποιούν ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αναφέρονται στο

άρθρο 9 του Νόμου 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.

Από τις  παραπάνω διατάξεις  προκύπτει  ότι  στον διαγωνισμό  εκτός από κτηνιάτρους,  οι  οποίοι

ασκούν νόμιμα το επάγγελμα και το κτηνιατρείο τους διαθέτει την κατάλληλη υποδομή βάσει της

νομοθεσίας,  γίνονται  δεκτοί  φιλοζωικές  ενώσεις  ή  φιλοζωικά  σωματεία  που  μπορούν  να

αποδείξουν  και  να  εγγυηθούν  την  άριστη  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του  θέματος,  με  την

προσκόμιση:

1. Άδεια Ενδιαιτήματος, βάσει του Ν. 604/1977 και του Π.Δ. 463/1978, η οποία εκδίδεται από την

αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής της οικείας

Περιφέρειας, η οποία να είναι σε ισχύ.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986), ότι: 

 Έλαβε  πλήρη  γνώση  των  όρων  και  συμφωνιών  της  συγγραφής  υποχρεώσεων  και  ότι

αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και

 Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

Σε  περίπτωση  κοινοπραξίας  φιλοζωικών  ενώσεων  ή  φιλοζωικών  σωματείων,  εκτός  των

ανωτέρω για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα

ποσοστά  συμμετοχής  των  κοινοπρακτούντων  μελών  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  νομίμων

εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι,  σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα συστήσουν

Κοινοπραξία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα ορίσουν

κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπες

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς γίνεται με την συμβολή του Δήμου, των 

φιλοζωικών σωματείων και ιδίων των πολιτών. Εν συνεχεία οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό  

κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την  κατάλληλη υποδομή ώστε  να 

μπορεί  να φιλοξενήσει  προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, 
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μέχρι την αποθεραπεία τους. Yποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, σήμανση, 

καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση όπως περιγράφονται παρακάτω: 

o Στείρωση. Σημειώνεται ότι η πράξη αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνίατρο

που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του και απαιτεί τη χρήση αναισθητικών. Η χειρουργική

μέθοδος επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Την παραμονή και παρακολούθηση των

στειρωμένων  ζώων μέχρι  την  πλήρη  αποκατάσταση  της  υγείας  του  ώστε  να  καταστεί

δυνατή η επανένταξη τους στο περιβάλλον.

o Τον έλεγχο, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση, παρακολούθηση, τη  σήμανση με ηλεκτρονική

ταυτότητα,  νοσηλεία  και  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  των  αδέσποτων  ζώων  που

περισυλλέγονται η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 6

του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’ ) 

o Τοποθέτηση περιλαίμιου – Πρόκειται για περιλαίμια με έντονο φωσφορίζον χρώμα πάνω

στο οποίο θα αναγράφεται Δήμος Μυκόνου.

o Δήλωση  της  Ηλεκτρονικής  Ταυτοποίησης  των  ζώων  στον  Πανελλήνιο  Κτηνιατρικό

Σύλλογο.

Για το στάδιο της σήμανσης και καταγραφής επισημαίνονται ακόμα τα εξής:

α) Η σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται με την ευθύνη του κτηνιάτρου, 

ανάδοχο των εργασιών.

β) Η προμήθεια των υλικών σήμανσης των αδέσποτων ζώων αποτελεί υποχρέωση του 

ανάδοχου. 

γ) Η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πραγματοποιείται στους 

χώρους που οδηγούνται αυτά για την εφαρμογή του προγράμματος στείρωσης.

δ) Οι σκύλοι που σημαίνονται καταγράφονται σε αρχείο το οποίο θα παρακολουθείται 

τακτικά από τον επιβλέποντα του έργου. 

ε) Η καταχώρηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της σήμανσης και την περιγραφή των ζώων

κατ' εκτίμηση του κτηνιάτρου (φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος, ηλικία).

στ) Τα στοιχεία καταχώρησης και την περιγραφή συνοδεύει και φωτογραφία του ζώου. 

Διευκρινίζονται ακόμα τα παρακάτω:

o Στην περίπτωση στην οποία ζώο που έχει περισυλλεχθεί διαπιστωθεί ότι είναι δεσποζόμενο

ακολουθούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014

o Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση 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  πρόδηλα  αντίθετη  με  τους

κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη

φροντίδα,  εποπτεία  και  τη  διαδικασία  υιοθεσίας  τους,  ενημερώνεται  και  αποφασίζει  η

επιτροπή του άρθρου 46 παρ. 12 του Ν. 4235/2014
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o Το  παρόν  έργο  αφορά  αποκλειστικά  αδέσποτα  ζώα  που  περισυλλέγονται  από

κοινόχρηστους  χώρους,  σχολικά  συγκροτήματα  και  λοιπές  δημόσιες  ή  δημοτικές

εγκαταστάσεις. Επεμβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που

αδέσποτα  ζώα  έχουν  εισέλθει  σε  αυτές  και  κατόπιν  συγκατάθεσης  του  ιδιοκτήτη.  Για

ειδικές περιπτώσεις ενημερώνεται ο επιβλέπων του έργο ο οποίος μπορεί να ζητήσει τη

γνώμη της επιτροπής του άρθρου 46 παρ. 12 του Ν. 4235/2014

o Το έργο δεν αφορά δεσποζόμενους σκύλους ακόμα και αν αυτοί προέρχονται από υιοθεσία

αδέσποτων. 

o Εφόσον γίνουν οι κατάλληλες εργασίες και θεραπείες για κάθε ζώο, πρέπει να επαναφερθεί

στο φυσικό του περιβάλλον.

o Η σύμβαση έχει ισχύ για το Οικονομικό Έτος 2015

o Για τη βεβαίωση των υπηρεσιών θα πρέπει να συντάσσεται πρακτικό για την εκτέλεση των

εργασιών – υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών ανά ζώο, στο οποίο θα αναφέρονται

αναλυτικά οι  κτηνιατρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται, η ημερομηνία και θα φέρει την

υπογραφή τουλάχιστον ενός μέλους της πενταμελούς επιτροπής, καθώς και του αναδόχου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015 ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΟΥΣΙΔΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 30.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Εργασία ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ (9%)

1
Στείρωση θηλυκού 
σκύλου ΤΕΜ. 1 120 130,8

2
Στείρωση αρσενικού
σκύλου ΤΕΜ. 1 90 98,1

3 Στείρωση γάτου ΤΕΜ. 1 40 43,6

4
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας για τα
ενδοπαράσιτα

ΤΕΜ. 1
2,5 για γάτες και  
7,5 για σκύλους

2,725  /8,175

5
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας  για 
τα εξωπαράσιτα

ΤΕΜ. 1
3 για γάτες και   8
για σκύλους

3,27/ 8,72

6

Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 
σκύλου/γάτας και 
δήλωση στον Π.Κ.Σ

ΤΕΜ. 1

30 32,7

7 Στείρωση γάτας ΤΕΜ. 1 60 65,4

8
Βραχυχρόνια 
νοσηλεία όπου 
κρίνεται απαραίτητο

ΤΕΜ. 1
10 για γάτες και   
20 για σκύλους

10,9/21,8

9

Σήμανση σκύλου με 
περιλαίμιο που 
αναγράφει Δήμος 
Μυκόνου

ΤΕΜ. 1

20 21,8

10
Πολλαπλό εμβόλιο 
γάτας/σκύλου ΤΕΜ. 1 25 27,25

11

Προαιρετικές 
Διαγνωστικες 
εξετάσεις(αιματολογ
ική,ορολογικές 
σκύλος,ορολογικές 
γάτα,                            
ακτινογραφία,βιοχη
μικές)

ΤΕΜ. 1

20 αιματολογική
30 καλααζάρ
20 ερλίχια
30 βιοχημικές
30  ακτινογραφία
20 για γάτες και 
40 για σκύλους 
felv/fiv

21,8
32,7
21,8
32,7
32,7
21,8
43,6

12
ευθανασία

ΤΕΜ. 1
20 για γάτες και   
40 για σκύλους

21,8/43,6

13

Αντιλυσσικός 
εμβολιασμός-
σήμανση με 
κονκάρδα 
αντιλυσσικού 
εμβολίου

ΤΕΜ 1

20 21,8
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14
Δημιουργία 
διαβατηρίου ΤΕΜ. 1

15 16,35

Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  θα  υποβληθούν,  προτείνουμε  η  προσφορά  που  θα

προκριθεί να είναι αυτή  που έχει την χαμηλότερη τιμή και θα προκύψει από την προσφέρουσα

τιμή για κάθε μονάδα υπηρεσίας/14. Στις γραμμές 4, 5, 8, 11 και 12 του εντύπου προσφοράς θα

υπολογισθεί ο μέσος όρος της κάθε γραμμής.

Το  ποσό  των  30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του  νομίμου  ΦΠΑ)  θα  δαπανηθεί  για  τις

υποχρεωτικές  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  και  για  τις  προαιρετικές  κτηνιατρικές  υπηρεσίες,  και

διαγνωστικές  εξετάσεις  που  μπορεί  να  αποφασίσει  η  πενταμελής  ή  η  ειδική  επιστημονική

επιτροπή. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015 ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΟΥΣΙΔΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 30.000,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Η  περισυλλογή  των  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  γίνεται  με  την  συμβολή  του  Δήμου,  των
φιλοζωικών σωματείων και ιδίων των πολιτών. Εν συνεχεία οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό
κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  την  κατάλληλη υποδομή ώστε  να
μπορεί  να φιλοξενήσει  προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα,
μέχρι  την  αποθεραπεία  τους.  Yποβάλλονται  σε  κτηνιατρική  εξέταση,  στείρωση,  σήμανση,
καταγραφή  στη  διαδικτυακή  ηλεκτρονική  βάση.  Ο  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο  ποσό  των
30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Άρθρο 2ο

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
3. το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
4. του ΠΔ 28/80 
5. την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

Άρθρο 3ο

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή - μελέτη

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος  έτους.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίζει  έγκαιρα  όλα  τα  στοιχεία  των  αδέσποτων  που
διαχειρίζεται  ήτοι στοιχεία  της σήμανσης και  την περιγραφή (είδος  ζώου,  φυλή,  φύλο,  χρώμα,
μέγεθος, ηλικία, φωτογραφία του ζώου), κτηνιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για κάθε ζώο
χωριστά.
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 6ο  :    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 εντολοδόχος 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 εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
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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 7ο: Αναθεώρηση τιμών 

    Οι  τιμές   δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .  

Άρθρο 8ο : Πληρωμή αναδόχου

Ο  εργοδότης  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  καταβάλλει  στον  ανάδοχο,  ως  οικονομικό
αντάλλαγμα για την εκτέλεση των εργασιών το ποσό που θα προκύψει  από τις  εκτελεσθέντες
εργασίες και δεν θα υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων
εργασιών στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.

Άρθρο 9ο : Κρατήσεις 

Το εκάστοτε τιμολόγιο θα επιβαρύνεται με το ανάλογο Φ.Π.Α., που βαρύνει τον εργοδότη. Κάθε
άλλη νόμιμη επιβάρυνση, ασφαλιστική εισφορά και κράτηση θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Στείρωση θυληκού σκύλου: αιματολογική εξέταση, γενική αναισθησία,χειρουργική αφαίρεση
των ωοθηκών και της μήτρας , περιεγχειρητική αντιβιοθεραπεία και αναλγησία, μετεγχειρητική
αντιβιοθεραπεία, βραχυχρόνια παραμονή  του ζώου όπου κρίνεται αναλόγως από τον κτηνίατρο,
κολλάρο ελισάβετ.

2.Στείρωση  αρσενικού  σκύλου:  αιματολογική  εξέταση,  γενική  αναισθησία,  χειρουργική
αφαίρεση  των  όρχεων,  περιεγχειρητική  αντιβιοθεραπεία  και  αναλγησία,  μετεγχειρητική
αντιβιοθεραπεία, βραχυχρόνια παραμονή  του ζώου που κρίνεται αναλόγως από τον κτηνίατρο,
κολλάρο ελισάβετ.

3.Στείρωση  γάτου: γενική  αναισθησία,  χειρουργική  αφαίρεση  των  όρχεων,  περιεγχειρητική
αντιβιοθεραπεία  και  αναλγησία,  μετεγχειρητική αντιβιοθεραπεία,  βραχυχρόνια  παραμονή   του
ζώου  που  κρίνεται  αναλόγως  από τον  κτηνίατρο,  κόψιμο  μικρού  τμήματος  του  πτερυγίου  του
αυτιού στα πλαίσια αναγνώρισης των στειρωμένων γατιών.

4.  Στείρωση γάτας: γενική αναισθησία, χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας ,
περιεγχειρητική αντιβιοθεραπεία και  αναλγησία,  μετεγχειρητική αντιβιοθεραπεία,  βραχυχρόνια
παραμονή  του ζώου που κρίνεται  αναλόγως από τον κτηνίατρο,  κόψιμο μικρού τμήματος  του
πτερυγίου του αυτιού στα πλαίσια αναγνώρισης των στειρωμένων γατιών.

5.  Αντιλυσσικός εμβολιασμός - σήμανση με κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολίου:  κλινική
εξέταση του  ζώου ,αντιλυσσικός  εμβολιασμός,  καταγραφή του εμβολιασμού  στο βιβλιάριο  του
ζώου, τοποθέτηση της ειδικής κονκάρδας.
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6.Αποπαρασίτωση  σκύλου/γάτας  για   τα  ενδοπαράσιτα:  Ο  κτηνίατρος  αποφασίζει  τι
σκεύασμα θα χρησιμοποιήσει  στα πλαισια  του  προϋπολογισμου.  Η αποπαρασίτωση γίνεται  με
βάση τα κιλά του ζώου. Η τιμή κυμαίνεται με βάση τα κιλά του ζώου.

7. Αποπαρασίτωση σκύλου/γάτας για  τα εξωπαράσιτα: Ο κτηνίατρος αποφασίζει τι 
σκεύασμα θα χρησιμοποιήσει στα πλαισια του προϋπολογισμου. Η αποπαρασίτωση γίνεται με 
βάση τα κιλά του ζώου. Η τιμή κυμαίνεται με βάση τα κιλά του ζώου.

8.  Ηλεκτρονική  ταυτοποίηση  σκύλου/γάτας  και  δήλωση  στον  Π.Κ.Σ: τοποθέτηση
μικροτσίπ, δημιουργία βιβλιαρίου και καταγραφή είτε στον Δήμο Μυκόνου εάν και εφόσον  εχει
βάση δεδομενων ή στον πανελλήνιο κτηνιατρικό σύλλογο. Τα ζώα θα δηλώνονται είτε στο όνομα
του μέλλοντα ιδιοκτήτη εάν υπάρχει, διαφορετικά στο Δήμο Μυκόνου. Υπεύθυνος για τη φύλαξη
των βιβλιαρίων ορίζεται η φιλοζωική οργάνωση Μυκόνου.

9.Βραχυχρόνια νοσηλεία: νοσηλεία του ζώου για όποιο λόγο κριθεί από τον κτηνίατρο. Η τιμή
αναφέρεται στην ημέρα και περιλμβάνει τη διαμονή  και τη διατροφή. 

10.  Σήμανση  σκύλου  με  περιλαίμιο  που  αναγράφει  Δήμος  Μυκόνου: Πρόκειται  για
περιλαίμια με έντονο φωσφορίζον χρώμα πάνω στο οποίο θα αναγράφεται Δήμος Μυκόνου. Ο
κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για την παραγγελία και τοποθέτησή τους.

11. Πολλαπλό εμβόλιο γάτας/σκύλου: Πολυδύναμο εμβόλιο εκτός του αντιλυσσικού.

12. Προαιρετικές διαγνωστικές εξετάσεις: όπου κρίνει ο κτηνίατρος και μετά από έγκριση της
πενταμελούς επιτροπής του Δήμου: αιματολογική εξέταση, ορολογική εξέταση για το καλααζάρ σε
σκύλο, ορολογική εξέταση για την ερλιχίωση σε σκύλο, βιοχημικές εξετάσεις, ορολογική εξέταση
λευχαιμίας-ανοσοανεπάρκειας  σε  γάτα,  ακτινογραφία.  Ο  κτηνίατρος  υποχρεούται  να  δώσει
ξεχωριστές τιμές για καθένα από τα παραπάνω. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνονται ειτε στο ιατρείο,
είτε σε εργαστήριο.

13.  Ευθανασία: θανάτωση  του  ζώου  εξαιτίας  ανίατης  νόσου,  επιθετικότητας  με  χρήση
βαρβιτουρικών  μετά από απόφαση της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου ή της ειδικής τριμελούς
επιτροπής του Δήμου, ανάλογα την περίσταση. Τα πτώματα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους
του Δήμου.

14.  Δημιουργία διαβατηρίου: δημιουργία επίσημου διαβατηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
περίπτωση που το ζώο πρέπει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015 ΜΥΚΟΝΟΣ, 25-06-2015

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΟΥΣΙΔΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 30.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Εργασία ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
(9%)

1
Στείρωση θηλυκού 
σκύλου ΤΕΜ. 1

2
Στείρωση αρσενικού 
σκύλου ΤΕΜ. 1

3 Στείρωση γάτου 
ΤΕΜ. 1

4
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας για τα 
ενδοπαράσιτα

ΤΕΜ. 1

5
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας  για τα 
εξωπαράσιτα

ΤΕΜ. 1

6

Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 
σκύλου/γάτας και 
δήλωση στον Π.Κ.Σ

ΤΕΜ. 1

7 Στείρωση γάτας
ΤΕΜ. 1

8
Βραχυχρόνια νοσηλεία 
όπου κρίνεται 
απαραίτητο

ΤΕΜ. 1

9

Σήμανση σκύλου με 
περιλαίμιο που 
αναγράφει Δήμος 
Μυκόνου

ΤΕΜ. 1

10
Πολλαπλό εμβόλιο 
γάτας/σκύλου ΤΕΜ. 1

11

Προαιρετικές 
Διαγνωστικες 
εξετάσεις(αιματολογική,
ορολογικές 
σκύλος,ορολογικές γάτα, 
ακτινογραφία,βιοχημικές
)

ΤΕΜ. 1

12 ευθανασία
ΤΕΜ. 1

13

Αντιλυσσικός 
εμβολιασμός-σήμανση με 
κονκάρδα αντιλυσσικού 
εμβολίου

ΤΕΜ 1

14 Δημιουργία διαβατηρίου ΤΕΜ. 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…………/…………../ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)
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