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Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου Χολαργού»

Προϋπολογισμού δαπάνης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την περισυλλογή
και φιλοξενία αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων
Χώρων.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται :
Στειρώσεις, εμβολιασμοί αποπαρασιτώσεις, ηλεκτρονική σήμανση,
εξετάσεις,
μικροχειρουργικές
επεμβάσεις,
ορθοπεδικές
επεμβάσεις
περισυλλογή, φιλοξενία κ.α.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 , του
Ν. 2362/95,του Ν. 604/77 και του Π.Δ. 463/78 όπως αυτά τροποποιήθηκαν
από το Ν. 3170/03 , το Ν.4039/12 και το Ν. 4235/14 και της υπ’αριθμ.
280262/17-12-2003 Υπουργικής Απόφασης.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και
συγκεκριμένα τον ΚΑ 15.6117.0001.

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Διοικητικών
Υπηρεσιών

Γεωργία Παγώνη

Ο Συντάξας
για το Τμήμα Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων

Μάρθα Μπαφέτη
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ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝ

ΤΙΜΗ €
10,00

1

Απλή επίσκεψη ( ανίχνευση microchip)

Σκύλος-Γάτα

2

Απλή επίσκεψη με ενέσιμη θεραπεία

Σκύλος-Γάτα

15,00

3

Aιμοληψία-Βιοχημικές εξετάσεις αίματος

Σκύλος-Γάτα

4,00 ανά
παράμετρ

4

Ορολογική Εξέταση

Σκύλος-Γάτα

15,00

Σκύλος-Γάτα

15,00

Σκύλος -Γάτα

20,00

Σκύλος-Γάτα

15,00

Σκύλος

20,00

Γάτα

50,00

5

Αιμοληψία- Γενική εξέταση αίματος

6

Ηλεκτρονική σήμανση (Τοποθέτηση
microchip τεχνολογίας HDX ή FDX-B και
καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική
Βάση)

7

Εμβολιασμός αντιλυσσικό

8

Εμβολιασμός (πολλαπλό)
Ωοθηκοϋστερεκτομή με ενέσιμη αναισθησία
ή εισπνευστική αναισθησία (μονοήμερη
νοσηλεία)
Ωοθηκοϋστερεκτομή με ενέσιμη αναισθησία
ή εισπνευστική αναισθησία (3ήμερη

9
10

100,00

νοσηλεία)
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11

Ευνουχισμός με ενέσιμη αναισθησία ή
εισπνευστική αναισθησία (μονοήμερη
νοσηλεία)

12

Ευνουχισμός με ενέσιμη αναισθησία ή
εισπνευστική αναισθησία (3ήμερη νοσηλεία)

13

Ακτινογραφία ψηφιακή ή αναλογική

14

Σκύλα

Γάτος

40,00

Σκύλος

90,00

Σκύλος-Γάτα

15,00

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη
αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Γάτα

50,00

15

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη
αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Σκύλος

60,00

16

Ορθοπεδική επέμβαση (ελαφρύ περιστατικό,
νοσηλεία κατά περίπτωση)

Σκύλος-Γάτα

200,00

17

Ορθοπεδική επέμβαση (σοβαρό περιστατικό,
νοσηλεία κατά περίπτωση)

Σκύλος-Γάτα

300,00

18

Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος- νάρθηκας)

Γάτα

60,00

19

Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος- νάρθηκας)

Σκύλος

80,00

20

Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά
περίπτωση)

Γάτα

120,00

21

Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά
περίπτωση)

Σκύλος

180,00

22

Πυομήτρα

Γάτα

120,00

23

Πυομήτρα

Σκύλος

180,00

24

Διαχείριση δηλητηριασμένου

Σκύλος-Γάτα

50,00

25

Ευθανασία

Σκύλος-Γάτα

20,00

26

Εντατική νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή,
ιατρική παρακολούθηση)

Γάτα

25,00
/ημέρα

27

Εντατική νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή,
ιατρική παρακολούθηση)

Σκύλος

25,00/
ημέρα
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28

Φιλοξενία

Σκύλος-Γάτα

5,00/
ημέρα

29

Περισυλλογή και μεταφορά (από το Δήμο και
μεταφορά στην πανσιόν)

Σκύλος-Γάτα

20,00

30

Αποπαρασίτωση (έσω-έξω)

Σκύλος-Γάτα

10,00

31

Περισυλλογή και μεταφορά (από το Δήμο και
επιστροφή στο Δήμο)

Σκύλος-Γάτα

25,00
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασίας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς
και στην περισυλλογή και φιλοξενία σε εγκεκριμένα ιδιωτικά καταφύγια των
αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Όπου στην παρούσα
αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», νοείται ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού και
όπου «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία.
Λόγω της φύσης της εργασίας ,ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε
παραπάνω από έναν αναδόχους, ανάλογα με τις ανάγκες, τις παροχές και τις
οικονομικές προσφορές.
Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων έχει αποδειχθεί ότι ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει
περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη
προβλέψιμος.
Ως εκ τούτου ,θεωρείται σκόπιμο να μην περιγραφούν συγκεκριμένες
σε αριθμό ανά είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες αλλά η εφαρμογή
αυτών να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές
μονάδος , που περιγράφονται στη μελέτη.
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται με τη σύμφωνη γνώμη και
γραπτή ή τηλεφωνική εντολή των υπαλλήλων του Τμήματος.
Όσον αφορά τις υποχρεωτικές εργασίες που μπορούν να
προβλεφθούν με σχετική ασφάλεια, αυτές είναι: α) εμβολιασμός β) στείρωση
γ) αποπαρασίτωση δ) ηλεκτρονική σήμανση και σύμφωνα με την πρόσφατη
τροποποίηση του Ν. 4039/12
με το Ν.4235/11-2-2014, αιματολογικές
εξετάσεις ,που θα ανιχνεύουν την Leishmania spp(καλαζάρ).
Οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική υπηρεσία ,η οποία περιγράφεται στη
μελέτη, παρέχεται κατόπιν έγκρισης .
Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών τα ζώα, με τη βοήθεια των
φιλοζωικών
συλλόγων
που
δραστηριοποιούνται
στο
Δήμο,
επανατοποθετούνται στο χώρο περισυλλογής τους, όπως ορίζεται στο Ν.
4039/2012 και Ν.4235/2014, εκτός αν υιοθετηθούν.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από κτηνιατρεία ή
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κτηνιατρικές κλινικές, τα οποία
λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 604/77 και το
Π.Δ 463/78 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους Ν.3170/03, Ν.
4039/12 και Ν.4235/14 που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν
να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς
περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Για την αντιμετώπιση των
έκτακτων περιστατικών (π.χ. ζώα δηλητηριασμένα ή θύματα τροχαίων
ατυχημάτων) απαιτείται επαρκής αριθμός κτηνιατρείων ,σε απόσταση όχι
μεγαλύτερη των 50χλμ. από το Δήμο καθώς και τουλάχιστον μία 24ωρη
κτηνιατρική κλινική. Για την αντιμετώπιση θεραπειών κατά τη διάρκεια των
οποίων τα ζώα επιβάλλεται να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ’όλη τη
διάρκεια της θεραπείας (π.χ. Leishmania spp), είναι απαραίτητη η φιλοξενίαπερίθαλψη σε κλινικές ή πανσιόν φιλοξενίας για όσο χρόνο διαρκεί η
θεραπεία.
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις διατάξεις
του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 ,του
Ν. 2362/95 ,του Ν.604/77,του Π.Δ 463/78, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.
3170/2003 , το Ν.4039/12 και της τροποποίησής του με το Ν.4235/11-2-2014.
Υπουργική απόφαση 280262/03.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
β. Η τεχνική έκθεση
γ. Η προσφορά των ενδιαφερόμενων
δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση – Τρόπος εκτελέσεως.
Ο ανάδοχος της εργασίας, η οποία λόγω ποσού θα ανατεθεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την έγκριση του αποτελέσματος
σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο, όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα
(10) ημερών για να υπογραφεί η σύμβαση, η οποία θα προβλέπει
αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η προθεσμία εκτελέσεως της
εργασίας ορίζεται μέχρι και την 31/12/15, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Δήμου, μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα
παρασχεθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία.
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, λόγω του απρόβλεπτου της εργασίας,
να μην απορροφήσει όλο το ποσό των σχετικών συμβάσεων, που θα
προκύψουν μετά την απευθείας ανάθεση της εργασίας.
Ο ανάδοχος-οι υποχρεούται επίσης:
 Να περιθάλπτει τα ζώα 3 ημέρες σε περιπτώσεις
στείρωσης και 6 ημέρες σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις
(κατά περίπτωση). Σε περιπτώσεις επιπλοκών το
διάστημα νοσηλείας θα αυξάνεται με επιβάρυνση του
Δήμου.
 Σε περίπτωση που τα ζώα μετά την στείρωση και την
3ήμερη νοσηλεία, επανενταχθούν στο φυσικό τους
περιβάλλον και παρουσιάσουν προβλήματα (π.χ.
αιμορραγία) τα οποία θα αποδοθούν στη στείρωση, αυτά
προσκομίζονται
στο
θεράποντα
κτηνίατρο
για
αποκατάσταση της υγείας τους χωρίς πρόσθετη χρηματική
επιβάρυνση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 Αφού πραγματοποιήσει την τοποθέτηση του microchip
και την καταχώρησή τoυ, να παραδίδει αντίγραφα των
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής σήμανσης στο Δήμο.
 Οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις της 5μελούς επιτροπής,
μεταξύ αυτών και η ευθανασία.
 Ο ανάδοχος οφείλει να διενεργεί βιοψία και να εκδίδει
γνωμάτευση σε περιπτώσεις λυσσύποπτων ζώων καθώς
και να φροντίζει για την ταφή και αποτέφρωσή τους

ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, όπως θα έχει καθορισθεί με την
υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου
ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων
διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών θα γίνεται κατόπιν της
έγκαιρης παραλαβής τους αφού έχουν εκδοθεί και ελεγθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έπειτα από
πιστοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων (Ν. 4039/2012 άρθρο 9 παρ.12.)

ΑΡΘΡΟ 7ο: Αναθεώρηση τιμών.
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι σταθερές
και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Διοικητικών
Υπηρεσιών

Γεωργία Παγώνη

Ο Συντάξας
Για το Τμήμα Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων

Μάρθα Μπαφέτη

