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ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ ηερληθά απηά πεξηγξαθά αθνξΪ ηηο ακνηβΫο θηεληΪηξνπ γηα ζάκαλζε, ει. θαηαγξαθά,
απνπαξαζέησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηεέξσζε αδΫζπνησλ δψσλ ζηα φξηα ηνπ Γάκνπ Κπθφλνπ.
πληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 ¨Πεξέ εθηειΫζεσο Ϋξγσλ θαη πξνκεζεηψλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνηθάζεσο¨.
Σν Ϋξγν απηφ, πξνβιΫπεηαη λα ζπκβΪιιεη ζεκαληηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδΫζπνησλ
δψσλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγεέαο.
Γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέεο Ϋρεη πξνβιεθζεέ πέζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 73.800,00 επξψ απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 15.6117.0001)
Οη πξνζθνξΪ ηνπ εθΪζηνηε ππνςεθένπ αλαδφρνπ ζα πξΫπεη λα γέλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζέαο
θαη ζε θακέα πεξέπησζε γηα ηκάκα απηάο.
Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιάθζεθαλ ππφςε νη:
1. ΓηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15 Α΄) «Πεξηζπιινγά θαη δηαρεέξηζε αδΫζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηΪο»
2. ΓηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α΄) «Σξνπνπνέεζε ηνπ λ.4039/2012
(Α΄15)» παξ. 6 ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην Ϊξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012 ηξνπνπνηεέηαη σο
αθνινχζσο: «1. Οη Γάκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγά θαη ηε
δηαρεέξηζε ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν. Ζ αξκνδηφηεηα
απηά κπνξεέ λα αζθεέηαη θαη απφ ζπλδΫζκνπο Γάκσλ, θαζψο θαη απφ θηινδσηθΫο ελψζεηο
θαη ζσκαηεέα, αθνχ πξνεγεζεέ ζρεηηθά Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κε ηνλ αξκφδην Γάκν, ν νπνένο
Ϋρεη ηε ζπλνιηθά επνπηεέα ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ
νξέσλ. Οη θαηΪ ηα σο Ϊλσ θηινδσηθΫο ελψζεηο θαη ζσκαηεέα πνπ εγθξέλνληαη απφ ηνλ
αξκφδην Γάκν νθεέινπλ λα δηαζΫηνπλ ππνδνκά, ζπληζηΪκελε ζηελ χπαξμε θαηΪιιεισλ
ζρεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ά νρεκΪησλ κεηαθνξΪο δψσλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε
εκπεηξέα ζην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ.
3. ΔπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα
Δπηηάξεζεο θαη ΘαηαπνιΫκεζεο ηεο Ιχζζαο ζηελ ΔιιΪδα’, Ϊξζξν 5 παξ. 3, αλαθΫξεηαη
φηη ‘’ηελ πεξέπησζε ησλ αδΫζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθέαο Ϊλσ ησλ 3 κελψλ,
επηβΪιιεηαη ε δηαζθΪιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ απηΪ δελ Ϋρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηΪ ηεο ιχζζαο, κΫρξη ηελ ζηηγκά ηεο εμΫηαζεο
ηνπο, ά Ϋρεη παξΫιζεη ε εκεξνκελέα ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο
γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκνπ 4039/2012 (Α΄ 15/2-2-2012) ‘’Γηα ηα
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δεζπνδφκελα θαη ηα αδΫζπνηα δψα ζπληξνθηΪο θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ δψσλ απφ ηελ
εθκεηΪιιεπζε ά ηε ρξεζηκνπνέεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ’’.
4. Ζ αξηζκ. 1711/150664/14 (ΦΔΘ-3249 Β/4-12-14) Θ.Τ.Α. .
« Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ επηρνξάγεζεο ησλ Γάκσλ, ησλ πλδΫζκσλ Γάκσλ γηα ηε
δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα θαηαθπγέσλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο θαη ηνπ χςνπο, ηεο
δηαδηθαζέαο θαη ησλ πξνυπνζΫζεσλ θαηαβνιάο ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο». χκθσλα κε
ην Ϊξζξν 2, κεηαμχ Ϊιισλ, επηιΫμηκε δαπΪλε εέλαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
ελεξγεηψλ ηεο δηαρεέξηζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9 ηνπ λ.
4039/2012.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 «Γηθαηνχρνη – ΠξνυπνζΫζεηο» παξ. β, εέλαη νη Γάκνη, ά χλδεζκνη
Γάκσλ, ά / θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ΦηινδστθΪ σκαηεέα κε θαηΪιιειε ππνδνκά (ζε πΪγηεο
εγθαηαζηΪζεηο ά νράκαηα κεηαθνξΪο δψσλ ά ζε εκπεηξέα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ),
πινπνηνχλ ελΫξγεηεο δηαρεέξηζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην
Ϊξζξν 9 ηνπ Λφκνπ 4039/2012, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην Ϊξζξν 46 ηνπ Λ. 4235/2014.
Απφ ηηο παξαπΪλσ δηαηΪμεηο πξνθχπηεη φηη ζηνλ δηαγσληζκφ εθηφο απφ θηεληΪηξνπο, νη νπνένη
αζθνχλ λφκηκα ην επΪγγεικα θαη ην θηεληαηξεέν ηνπο θαη δηαζΫηνπλ ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά βΪζεη
ηεο λνκνζεζέαο, γέλνληαη δεθηνέ θηινδσηθΫο ελψζεηο ά θηινδσηθΪ ζσκαηεέα πνπ κπνξνχλ λα
απνδεέμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ Ϊξηζηε εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο ηνπ ζΫκαηνο, κε ηελ
πξνζθφκηζε:
1. Άδεηα εμαζθάζεσο επαγγΫικαηνο θηεληΪηξνπ πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ά
Αληέγξαθν Ϊδεηαο θηεληαηξεένπ, ά θηεληαηξηθάο θιηληθάο πνπ δηαζΫηεη ηνλ θαηΪιιειν εμνπιηζκφ
θαη ηηο θηεξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα.
2. Τπεχζπλε Γάισζε (Ϊξζξνπ 8 Λ. 1599/1986), ζηελ νπνέα λα δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο:


Έιαβε πιάξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο θαη φηη
απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα θαη



Γελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ ε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.

ε πεξέπησζε θνηλνπξαμέαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ά θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ, εθηφο ησλ
αλσηΫξσ γηα θΪζε κΫινο ηεο θνηλνπξαμέαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζά ηεο θαη ηα
πνζνζηΪ ζπκκεηνράο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δάισζε ησλ λνκέκσλ
εθπξνζψπσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, ζε πεξέπησζε αλΪιεςεο ηνπ Ϋξγνπ ζα ζπζηάζνπλ
Θνηλνπξαμέα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο θαη ζα νξέζνπλ
θνηλφ εθπξφζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξΫπεη λα πξνζθνκέδνληαη πξσηφηππεο θαη κε ζεσξεκΫλν ην γλάζην ηεο
ππνγξαθάο ησλ λνκέκσλ εθπξνζψπσλ.

Σν Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηηο εμάο εξγαζέεο:
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Ζ πεξηζπιινγά ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο γέλεηαη κε ηελ ζπκβνιά ηνπ Γάκνπ, ησλ
θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ θαη ηδέσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεέα νδεγνχληαη ηκεκαηηθΪ ζην ηδησηηθφ
θηεληαηξεέν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά ψζηε λα
κπνξεέ λα θηινμελάζεη πξνζσξηλΪ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα πξνο πεξέζαιςε δψα,
κΫρξη ηελ απνζεξαπεέα ηνπο.

Σα πεξηζπιιερζΫληα δψα ππνβΪιινληαη ζε θηεληαηξηθά εμΫηαζε,

ζηεέξσζε, ζάκαλζε, θαηαγξαθά ζηε δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά βΪζε φπσο πεξηγξΪθεηαη
παξαθΪησ:
o

Σηείξσζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξΪμε απηά πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ απφ θηελέαηξν
πνπ αζθεέ λφκηκα ην επΪγγεικα ηνπ θαη απαηηεέ ηε ρξάζε αλαηζζεηηθψλ. Ζ ρεηξνπξγηθά
κΫζνδνο επηιΫγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελέαηξν. Σελ παξακνλή θαη παξαθνινύζεζε ησλ
ζηεηξσκέλσλ δώσλ κΫρξη ηελ πιάξε απνθαηΪζηαζε ηεο πγεέαο ηνπ ψζηε λα θαηαζηεέ
δπλαηά ε επαλΫληαμε ηνπο ζην πεξηβΪιινλ.

o

Σνλ Ϋιεγρν, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζέησζε, παξαθνινχζεζε, ηε ζήκαλζε κε ειεθηξνληθή
ηαπηόηεηα, λνζειεία θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αδέζπνησλ δώσλ πνπ
πεξηζπιιέγνληαη ε νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα νξηδόκελα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α’ ).

o

Τνπνζέηεζε πεξηιαίκηνπ – Πξόθεηηαη γηα πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξώκα πάλσ
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Δήκνο Μπθόλνπ.

o

Δήισζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Ταπηνπνίεζεο ησλ δώσλ ζην αξκόδην Υπνπξγείν.

Γηα ην ζηΪδην ηεο ζάκαλζεο θαη θαηαγξαθάο επηζεκαέλνληαη αθφκα ηα εμάο:
α) Ζ ζάκαλζε ησλ αδΫζπνησλ δψσλ πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θηεληΪηξνπ,
αλΪδνρν ησλ εξγαζηψλ.
β) Ζ πξνκάζεηα ησλ πιηθψλ ζάκαλζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ απνηειεέ ππνρξΫσζε ηνπ
αλΪδνρνπ.
γ) Ζ θαηαγξαθά ησλ αδΫζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιΫγνληαη πξαγκαηνπνηεέηαη ζηνπο
ρψξνπο πνπ νδεγνχληαη απηΪ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηεέξσζεο.
δ) Οη ζθχινη πνπ ζεκαέλνληαη θαηαγξΪθνληαη ζε αξρεέν ην νπνέν ζα παξαθνινπζεέηαη
ηαθηηθΪ απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηνπ Ϋξγνπ.
ε) Ζ θαηαρψξεζε απηά πεξηιακβΪλεη ηα ζηνηρεέα ηεο ζάκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθά ησλ δψσλ
θαη' εθηέκεζε ηνπ θηεληΪηξνπ (θπιά, θχιν, ρξψκα, κΫγεζνο, ειηθέα).
ζη) Σα ζηνηρεέα θαηαρψξεζεο θαη ηελ πεξηγξαθά ζπλνδεχεη θαη θσηνγξαθέα ηνπ δψνπ.
Γηεπθξηλέδνληαη αθφκα ηα παξαθΪησ:
o

Σηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δών πνπ έρεη πεξηζπιιερζεί δηαπηζησζεί όηη είλαη δεζπνδόκελν
αθνινπζνύληαη ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/2014

o

Αλ δηαπηζησζεί από ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη είλαη επηθίλδπλα δώα ζπληξνθηάο ή όηη
πάζρνπλ από αλίαηε αζζέλεηα ή όηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγσ
γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξόδεια αληίζεηε κε ηνπο
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θαλόλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνύλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε
θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ελεκεξώλεηαη θαη απνθαζίδεη ε
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Ν. 4235/2014
o

Τν παξόλ έξγν αθνξά απνθιεηζηηθά αδέζπνηα δώα πνπ πεξηζπιιέγνληαη από
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινηπέο δεκόζηεο ή δεκνηηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Επεκβάζεηο ζε ηδησηηθνύο ρώξνπο επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
αδέζπνηα δώα έρνπλ εηζέιζεη ζε απηέο θαη θαηόπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα εηδηθέο
πεξηπηώζεηο ελεκεξώλεηαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλώκε ηεο
επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Ν. 4235/2014

o

Τν έξγν δεν αθνξά δεζπνδόκελνπο ζθύινπο αθόκα θαη αλ απηνί πξνέξρνληαη από πηνζεζία
αδέζπνησλ.

o

Εθόζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ζεξαπείεο γηα θάζε δών, πξέπεη λα επαλαθεξζεί
ζην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ.
o Η ζύκβαζε έρεη ηζρύ γηα ην Οηθνλνκηθό Έηνο 2016
o Γηα ηε βεβαίσζε ησλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ – ππεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ αλά δών, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ζα θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελόο κέινπο ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο, θαζώο θαη ηνπ αλαδόρνπ.
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ

ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ Γ/ΛΖ
ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ

ΗΧΑΛΛΖ ΡΟΤΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ Σ.Δ.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ.
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ
ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ ΕΧΧΛ
ΦΟΡΔΑ: ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ
ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ ΚΔ Φ.Π.Α: 73.800,00 €

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ

α/α
1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11

12

Δξγαζέα
ηεέξσζε ζειπθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε αξζεληθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε γΪηνπ
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα ηα
ελδνπαξΪζηηα
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα
ηα εμσπαξΪζηηα
Ζιεθηξνληθά
ηαπηνπνέεζε
ζθχινπ/γΪηαο θαη
δάισζε ζην αξκφδην
ππνπξγεέν
ηεέξσζε γΪηαο
Βξαρπρξφληα
λνζειεέα φπνπ
θξέλεηαη απαξαέηεην
άκαλζε ζθχινπ κε
πεξηιαέκην πνπ
αλαγξΪθεη Γάκνο
Κπθφλνπ
Πνιιαπιφ εκβφιην
γΪηαο/ζθχινπ
ΠξναηξεηηθΫο
ΓηαγλσζηηθΫο
εμεηΪζεηο
(αηκαηνινγηθά,
νξνινγηθΫο ζθχινο,
νξνινγηθΫο γΪηα,
αθηηλνγξαθέα,
βηνρεκηθΫο)
επζαλαζέα

ΚΟΛΑΓΑ
ΚΔΣΡΖΖ

ΠΟ.

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.
ΣΔΚ.
ΣΔΚ.

ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)
ΥΧΡΗ ΦΠΑ
120
90

20,7

1

40

9,2

1

2,5 γηα γΪηεο θαη
7,5 γηα ζθχινπο

1

3 γηα γΪηεο θαη
8 γηα ζθχινπο

13,8

ΣΔΚ.

1

60

1

10 γηα γΪηεο θαη
20 γηα ζθχινπο

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

0,69 / 1,84
6,9

1

ΣΔΚ.

0,575 / 1,725

30
ΣΔΚ.

ΣΔΚ.

ΣΗΚΖ ΦΠΑ
(23%)
27,6

2,3 / 4,6

20

4,6

25

5,75

20 αηκαηνινγηθά
30 θαιααδΪξ
20 εξιέρηα
30 βηνρεκηθΫο
30 αθηηλνγξαθέα
40 felv/fiv

4,6
6,9
4,6
6,9
6,9
9,2

20 γηα γΪηεο θαη
40 γηα ζθχινπο

4,6 / 9,2

7

Αληηιπζζηθφο
εκβνιηαζκφοζάκαλζε κε
θνλθΪξδα
αληηιπζζηθνχ
εκβνιένπ
Γεκηνπξγέα
δηαβαηεξένπ
ΔμΫηαζε αζζελνχο
κε ελΫζηκε ζεξαπεέα
ΓηΪλνημε
απνζηάκαηνο
ΔμαγσγΫο δνληηψλ

13

14
15
16
17

πξξαθά ηξαχκαηνο

18

Λνζειεέα κε
νξνζεξαπεέα
Υεηξνπξγηθά
επΫκβαζε κεγΪιεο
βαξχηεηαο

19
20

ΣΔΚ

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

20

4,6

15

3,45

20 γηα γΪηεο θαη
30 γηα ζθχινπο
40 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
60 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
40 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
20 γηα γΪηεο θαη
40 γηα ζθχινπο
200 γηα γΪηεο
θαη 300 γηα
ζθχινπο

4,6 / 6,9
9,2 / 13,8
13,8
9,2 / 13,8
4,6 / 9,2
46 / 69

Ζ πξνζθνξΪ πνπ ζα πξνθξηζεέ ζα εέλαη απηά πνπ Ϋρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκά θαη ζα πξνθχςεη απφ
ηελ πξνζθΫξνπζα ηηκά γηα θΪζε κνλΪδα ππεξεζέαο/20. ηηο γξακκΫο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ
πξνζθνξΪο ζα ππνινγηζζεέ ν κΫζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ ηεο θΪζε γξακκάο, ρσξέο
σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκά γηα θΪζε εξγαζέα λα μεπεξλΪ ηελ ηηκά αλαθνξΪο ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο.
Σν πνζφ ησλ 73.800,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ λνκέκνπ ΦΠΑ) ζα δαπαλεζεέ γηα ηηο
ππνρξεσηηθΫο θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθΫο θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο, θαη
δηαγλσζηηθΫο εμεηΪζεηο πνπ κπνξεέ λα απνθαζέζεη ε πεληακειάο ά ε εηδηθά επηζηεκνληθά
επηηξνπά.

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ
ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ Γ/ΛΖ
ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ

ΗΧΑΛΛΖ ΡΟΤΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ Σ.Δ.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ.
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ
ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ ΕΧΧΛ
ΦΟΡΔΑ: ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ
ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ ΚΔ Φ.Π.Α: 73.800,00 €

ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Ζ πεξηζπιινγά ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο γέλεηαη κε ηελ ζπκβνιά ηνπ Γάκνπ, ησλ
θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ θαη ηδέσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεέα νδεγνχληαη ηκεκαηηθΪ ζην ηδησηηθφ
θηεληαηξεέν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά ψζηε λα
κπνξεέ λα θηινμελάζεη πξνζσξηλΪ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα πξνο πεξέζαιςε δψα,
κΫρξη ηελ απνζεξαπεέα ηνπο. ΤπνβΪιινληαη ζε θηεληαηξηθά εμΫηαζε, ζηεέξσζε, ζάκαλζε,
θαηαγξαθά ζηε δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά βΪζε. Ο πξνυπνινγηζκφο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ
73.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Άξζξν 2ν
Ζ αλΪζεζε ηεο εξγαζέαο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο:
1. ησλ Ϊξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ Λ. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη
2. ηελ παξ 13 ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/08
3. ην Ϊξζξν 83 ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247 Α)
4. ηνπ ΠΓ 28/80
5. ηελ ππ' αξηζ. απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘ
1291/11.08.2010 ηεχρνο Β)
Άξζξν 3ν
Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο εξγαζέαο εέλαη:
1. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
2. Γεληθά πγγξαθά ππνρξεψζεσλ
3. Σερληθά πεξηγξαθά - κειΫηε
Άξζξν 4ν :

Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ

Ζ ζπκβαηηθά δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαζνξέδεηαη Ϋσο ην ηΫινο ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο.
Άξζξν 5ν: Τπνρξεώζεηο ζπκβαιιόκελωλ
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη Ϋγθαηξα φια ηα ζηνηρεέα ησλ αδΫζπνησλ πνπ
δηαρεηξέδεηαη άηνη ζηνηρεέα ηεο ζάκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθά (εέδνο δψνπ, θπιά, θχιν, ρξψκα,
κΫγεζνο, ειηθέα, θσηνγξαθέα ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο πνπ παξαζρΫζεθαλ γηα θΪζε δψν
ρσξηζηΪ.
Ο εληνιΫαο εέλαη ππνρξεσκΫλνο γηα ηελ παξνρά φισλ ησλ κΫζσλ θαη ζηνηρεέσλ ηα νπνέα θξέλνληαη
απαξαέηεηα γηα ηελ πινπνέεζε ηεο αλαηηζΫκελεο εξγαζέαο.
Άξζξν 6ν : Αλωηέξα βία
Χο αλσηΫξα βέα ζεσξεέηαη θΪζε απξφβιεπην θαη ηπραέν γεγνλφο πνπ εέλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεέ
Ϋζησ θαη εΪλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπά ηεο επΫιεπζεο ηνπ θαηαβιάζεθε ππεξβνιηθά
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επηκΫιεηα θαη επηδεέρζεθε ε αλΪινγε ζχλεζε. ΔλδεηθηηθΪ γεγνλφηα αλσηΫξαο βέαο εέλαη:
εμαηξεηηθΪ θαη απξφβιεπηα θπζηθΪ γεγνλφηα, ππξθαγηΪ πνπ νθεέιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ά ζε
πεξηζηΪζεηο γηα ηηο νπνέεο ν εληνινδφρνο ά ν εληνιΫαο εέλαη αλππαέηηνη, αηθληδηαζηηθά απεξγέα
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλέδηα αζζΫλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ
πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ππΪξμεη ιφγνο αλσηΫξαο βέαο ν εληνινδφρνο νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη
ακειιεηέ ηνλ εληνιΫα θαη λα θαηαβΪιεη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα ζε ζπλεξγαζέα κε ην Ϊιιν κΫξνο
γηα λα ππεξβεέ ηηο ζπλΫπεηεο θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ αλΫθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηΫξαο βέαο.
Ο φξνο πεξέ αλσηΫξαο βέαο εθαξκφδεηαη αλΪινγα θαη γηα ηνλ εληνιΫα πξνζαξκνδφκελνο
αλΪινγα.
Άξζξν 7ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Οη ηηκΫο δελ ππφθεηληαη ζε θακέα αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ά αηηέα, αιιΪ
παξακΫλνπλ ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο.
Άξζξν 8ν : Πιεξωκή αλαδόρνπ
Ο εξγνδφηεο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα θαηαβΪιιεη ζηνλ αλΪδνρν, σο νηθνλνκηθφ
αληΪιιαγκα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζεέζεο
εξγαζέεο θαη δελ ζα ππεξβαέλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ εθηειεζζεηζψλ
εξγαζηψλ ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεη ηκεκαηηθΪ ά εθΪπαμ.
Άξζξν 9ν : Θξαηήζεηο
Σν εθΪζηνηε ηηκνιφγην ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλΪινγν Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. ΘΪζε
Ϊιιε λφκηκε επηβΪξπλζε, αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ θαη θξΪηεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν.
Άξζξν 10ν: Δπίιπζε δηαθνξώλ
Σπρφλ δηαθνξΫο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ
1.ηείξωζε ζπιεθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε
ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κάηξαο, πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ δψνπ φπνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν,
θνιιΪξν ειηζΪβεη.
2.ηείξωζε αξζεληθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά
αθαέξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν,
θνιιΪξν ειηζΪβεη.
3.ηείξωζε γάηνπ: γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ
δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκάκαηνο ηνπ πηεξπγένπ ηνπ
απηηνχ ζηα πιαέζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκΫλσλ γαηηψλ.
4. ηείξωζε γάηαο: γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κάηξαο,
πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα
παξακνλά ηνπ δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκάκαηνο ηνπ
πηεξπγένπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαέζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκΫλσλ γαηηψλ.
5. Αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο - ζήκαλζε κε θνλθάξδα αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ: θιηληθά
εμΫηαζε ηνπ δψνπ, αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο, θαηαγξαθά ηνπ εκβνιηαζκνχ ζην βηβιηΪξην ηνπ
δψνπ, ηνπνζΫηεζε ηεο εηδηθάο θνλθΪξδαο.
6.Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα ηα ελδνπαξάζηηα: Ο θηελέαηξνο απνθαζέδεη ηη
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηάζεη ζηα πιαέζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζέησζε γέλεηαη κε
βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ. Ζ ηηκά θπκαέλεηαη κε βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ.
7. Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα ηα εμωπαξάζηηα: Ο θηελέαηξνο απνθαζέδεη ηη
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηάζεη ζηα πιαέζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζέησζε γέλεηαη κε
βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ. Ζ ηηκά θπκαέλεηαη κε βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ.
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8. Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ/γάηαο θαη δήιωζε ζην αξκόδην ππνπξγείν:
ηνπνζΫηεζε κηθξνηζέπ, δεκηνπξγέα βηβιηαξένπ θαη θαηαγξαθά εέηε ζηνλ Γάκν Κπθφλνπ εΪλ θαη
εθφζνλ Ϋρεη βΪζε δεδνκΫλσλ ά ζην αξκφδην ππνπξγεέν. Σα δψα ζα δειψλνληαη εέηε ζην φλνκα ηνπ
κΫιινληα ηδηνθηάηε εΪλ ππΪξρεη, δηαθνξεηηθΪ ζην Γάκν Κπθφλνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ
βηβιηαξέσλ νξέδεηαη ε θηινδσηθά νξγΪλσζε Κπθφλνπ.
9. Βξαρπρξόληα λνζειεία: λνζειεέα ηνπ δψνπ γηα φπνην ιφγν θξηζεέ απφ ηνλ θηελέαηξν. Ζ ηηκά
αλαθΫξεηαη ζηελ εκΫξα θαη πεξηιακβΪλεη ηε δηακνλά θαη ηε δηαηξνθά.
10. ήκαλζε ζθύινπ κε πεξηιαίκην πνπ αλαγξάθεη Γήκνο Κπθόλνπ: Πξφθεηηαη γηα
πεξηιαέκηα κε Ϋληνλν θσζθνξέδνλ ρξψκα πΪλσ ζην νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη Γάκνο Κπθφλνπ. Ο
θηελέαηξνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειέα θαη ηνπνζΫηεζά ηνπο.
11. Πνιιαπιό εκβόιην γάηαο/ζθύινπ: Πνιπδχλακν εκβφιην εθηφο ηνπ αληηιπζζηθνχ.
12. Πξναηξεηηθέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο: φπνπ θξέλεη ν θηελέαηξνο θαη κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο
πεληακεινχο επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, νξνινγηθά εμΫηαζε γηα ην θαιααδΪξ ζε
ζθχιν, νξνινγηθά εμΫηαζε γηα ηελ εξιηρέσζε ζε ζθχιν, βηνρεκηθΫο εμεηΪζεηο, νξνινγηθά εμΫηαζε
ιεπραηκέαο-αλνζναλεπΪξθεηαο ζε γΪηα, αθηηλνγξαθέα. Ο θηελέαηξνο ππνρξενχηαη λα δψζεη
μερσξηζηΫο ηηκΫο γηα θαζΫλα απφ ηα παξαπΪλσ. Οη εμεηΪζεηο κπνξνχλ λα γέλνληαη εέηε ζην ηαηξεέν,
εέηε ζε εξγαζηάξην.
13. Δπζαλαζία: ζαλΪησζε ηνπ δψνπ εμαηηέαο αλέαηεο λφζνπ, επηζεηηθφηεηαο κε ρξάζε
βαξβηηνπξηθψλ κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ ά ηεο εηδηθάο ηξηκεινχο
επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ, αλΪινγα ηελ πεξέζηαζε. Σα πηψκαηα παξαιακβΪλνληαη απφ ππαιιάινπο
ηνπ Γάκνπ.
14. Γεκηνπξγία δηαβαηεξίνπ: δεκηνπξγέα επέζεκνπ δηαβαηεξένπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε
πεξέπησζε πνπ ην δψν πξΫπεη λα ηαμηδΫςεη εθηφο ΔιιΪδαο.
15. Δμέηαζε αζζελνύο κε ελέζηκε ζεξαπεία
16. Γηάλνημε απνζηήκαηνο: κε λΪξθσζε
17. Δμαγωγέο δνληηώλ: κε λΪξθσζε
18. πξξαθή ηξαύκαηνο: κε επέδεζε θαη λΪξθσζε
19. Λνζειεία κε νξνζεξαπεία
20. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κεγάιεο βαξύηεηαο: Γηα παξΪδεηγκα νζηενζχλζεζε, ιαπαξνηνκά
θιπ.
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ
ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016
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ΚΤΘΟΛΟ, 20-05-2016
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