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αδέσποτων 2019-2020»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 73.928,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
βαρύνει τον Κ.Α 10.6162.04. του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις


Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)».



Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».



Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
α) Διακήρυξη
β) Τιμολόγιο
γ) Τεχνική Περιγραφή
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
η) Σύμβαση
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Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης
O χρόνος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κατά την σύνταξη της παρούσας μελέτης, υφίσταται ανάδοχος σε προγενέστερη
σύμβαση (υπ’ αριθ. 26206/24-09-2018 σύμβαση) για την διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, όπου ο συμβατικός της χρόνος προθεσμίας λήγει στις 23-09-2019.
Παρόλα ταύτα υπολογίζεται και εκτιμάται πως το υπόλοιπο της διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων (περισυλλογή – στειρώσεις, σημάνσεις κ.λ.π) που απομένει από την
σύμβαση αυτή, θα φτάσει μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους 2019.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη σύμβαση
καθώς επίσης και την εκτίμηση πως θα έχει ολοκληρωθεί έως 30/07/2019, χρόνος
έναρξης ισχύος εκτέλεσης της παρούσας νέας σύμβασης ορίζεται από την
01/08/2019

ή την ημερομηνία

ανάρτησης

του

υπογεγραμμένου

από τα

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι
πέραν της 31-12-2019 (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781
Β΄/23.05.2017).
Ο χρόνος εκτέλεσης της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύναται να παραταθεί έως την
πλήρη απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

Άρθρο 5ο : Τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος στειρώσεων – τεχνικής υποστήριξης και
φροντίδας αδέσποτων
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η παροχή
υπηρεσιών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του
αντικειμένου της υπηρεσίας. Η υποβολή προσφοράς για μέρος της υπηρεσίας, δεν γίνεται
αποδεκτή.
Η συλλογή προσφορών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, που θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου, όπου θα ορίζεται η ημερομηνία και ο τρόπος κατάθεσης.
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Άρθρο 6ο : Κριτήριο επιλογής ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86
του Ν.4412/2016 στο σύνολο του προϋπολογισμού για όλες τις εργασίες .

Κριτήριο

επιλογής

αποτελεί

η

καταλληλότητα

για

την

άσκηση

της

επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής
υπηρεσιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί νόμιμα την ανωτέρω δραστηριότητα,
έχοντας άδεια άσκησης επαγγέλματος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν:
1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου.
2) Άδεια λειτουργίας κτηνιατρικής επιχείρησης.
3) Το κτηνιατρείο βρίσκεται εντός του Δήμου Πύργου ή σε όμορο Δήμο, και το
όχημα μεταφοράς θα μπορεί να συνδράμει με άμεση ανταπόκριση το πολύ σε
μία ώρα από την ειδοποίηση για τραυματισμό (24ωρο, Σαββατοκύριακο,
Αργίες) για περισυλλογή και περίθαλψη ζώων, όποτε αυτά συμβούν, με άμεση
ανταπόκριση του οχήματος το πολύ σε μία ώρα από την ειδοποίηση.
4) Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει ισχύ την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, (Αρθρ. 9 παρ. Α.1 εδαφ. β) (άρθρ. 75
παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
6) Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την
καταλληλότητα του από αρμόδια Αρχή
Φάκελος Οικονομικής προσφοράς:
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο και
σε αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, σε
ευρώ και θα αναγράφεται ανά μονάδα.
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Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :


να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα
Μελέτη και μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Να διαθέτει
ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό, να είναι έμπειρο και
εκπαιδευμένο.



Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο,
απρόσκοπτο και αποτελεσματικό, που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.



Να τηρεί αυστηρή καταγραφή των ζώων που περισυλλέγονται.



Να τηρεί όλα τα παραστατικά εξετάσεων, εμβολιασμών, θεραπευτικές αγωγές,
αποπαρασιτώσεις, καθώς και παρατηρήσεις αναλόγως την περίπτωση, για κάθε ζώο
ξεχωριστά ατομική καρτέλα και πιστοποιητικό ταυτοποίησης.



Να αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπείας και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.



Να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία τα στοιχεία επικοινωνίας ενός
τουλάχιστον υπαλλήλου με τον αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε
24ωρη βάση, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν. Σε τυχόν αλλαγή
του υπεύθυνου υπαλλήλου, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία.



Να παρέχει συμπληρωματική θεραπεία - αγωγή, χωρίς πρόσθετη χρηματική αμοιβή,
όταν το ζώο δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως και η υπαιτιότητα είναι δική του.
Με την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών εργασιών ανά αδέσποτο ζώο, υποχρεούται να

παραδώσει στην Υπηρεσία του Δήμου φάκελο ανά ζώο, ο οποίος θα περιέχει: το ατομικό
βιβλιάριο υγείας του ζώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ζώου, τα
εμβόλια, η ημερομηνία εισόδου- εξόδου, φωτογραφία του ζώου, οι κτηνιατρικές εξετάσεις
που έγιναν και το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης εις διπλούν, όλα σφραγισμένα
και υπογεγραμμένα, από τον υπεύθυνο Κτηνίατρο.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε περίπτωση
υιοθεσίας μετά από απόφαση της 5μελούς επιτροπής και να εκδίδει το νέο Πιστοποιητικό στο
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όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τα βιβλιάρια υγείας των ήδη καταγεγραμμένων
ζώων σε περίπτωση επανεμβολιασμού τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει σε ‘ειδικό έντυπο καταγραφής συμβάντων’
κάθε ενέργειά του και οφείλει το έντυπο αυτό να το προσκομίζει άμεσα και εγγράφως στην
Υπηρεσία προς ενημέρωσή της.
Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει ανά μήνα ‘έκθεση πεπραγμένων’ την
οποία και θα κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ).
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Δήμου 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 προγράμματος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, θα τηρούνται από
τον ανάδοχο υποχρεωτικά τα παρακάτω:
1. Ατομικές καρτέλες στις οποίες περιλαμβάνονται κατά ελάχιστο:


Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου



Το είδος



Το φύλο



H φυλή



Το Μέγεθος (πχ μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο)



Αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης



Ημερομηνία περισυλλογής



Τοποθεσία περισυλλογής



Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών



Ημερομηνία αποπαρασίτωσης



Ημερομηνία στείρωσης



Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση



Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία)



Η ημερομηνία επανένταξης του ζώου



Ο τόπος επανένταξης αυτού



Τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου
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Η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας



Η ημερομηνία και η αιτία θανάτου του ζώου σε περίπτωση θανάτου

2. Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο το είδος της
παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.
3. Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται ανά ζώο και ανά ημέρα.
Για το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα σημανθούν ηλεκτρονικά
υποβάλλεται πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται από τη διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση.
Όλα τα παραπάνω τηρούνται με ευθύνη του αναδόχου, στον χρόνο που
πραγματοποιούνται και παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Πύργου, με την
ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τα παραπάνω θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα στο Δήμο, όποτε και αν απαιτηθεί.
Οι ποσότητες όλων των εργασιών που παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό της
παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Ο ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες –
ενέργειες σύμφωνα με τις ανάγκες περίθαλψης και αντιμετώπισης κάθε συμβάντος κάθε
αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με την τιμή της οικονομικής προσφοράς του και μέχρι
εξάντλησης του συνόλου του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 9ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών την οποία θα
προσκομίσει/ουν ο/οι εντολοδόχος/οι που θα επιλεγεί/ούν, ορίζεται σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας (των παρεχομένων υπηρεσιών που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α
και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και
επιστρέφεται μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Άρθρο 10ο : 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 επέλευσής του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
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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 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 11ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 12ο : Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν,
της ανάθεσης (και πάντως όχι πριν από πέντε ημέρες), να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο
ποσό των 73.928,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το συνολικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης.
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά, ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής πληρωμής και
της σύμβασης.
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Άρθρο 14ο : 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 κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πύργος 04/07/2019
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 04/07/2019
Η Aν/τής προϊσταμένη Δ/νσης

Καλάκου Στεφανια
Μηχ/γος μηχ/κός ΤΕ

Σοφία Γούργουρα
Μηχ/γος Μηχανικός
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