ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ιστιαία:24/04/2018
Αρ.Πρωτ:3619

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες κτηνιατρικής
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 9.000,00.€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8983,60 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την διαχείρηση αδέσποτων ζωων
ειδικότερα την σήμανση και στείρωση τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

και

Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα συµβάλλει στη µείωση της επιθετικής
συµπεριφοράς των αδέσποτων ζώων, στον έλεγχο του πληθυσµού τους και την
προστασία & διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει να καλύψει ο δήμος ως δαπάνες. εφόσον
διασφαλιστεί ότι τα διαχειριζόμενα ζώα είναι αδέσποτα περιλαμβάνουν :


Στείρωση ή ωοθηκυστεροκτομή των ζώων ανάλογα με το φύλο τους



Εμβολιασμός



Σήμανση και καταγραφή των στειρωμένων ζώων

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένη
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 στον Κ.Α. 15-6117.001 - Υπηρεσίες
κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
με υπάρχουσα πίστωση
9000,00€.
Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 8983,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV: 85200000-1 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
, Στείρωση, , Εµβολιασµός, Ωοθηκυστεροκτοµή, Σήµανση αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 9 του Ν 4039/2012 και τις σχετικές προβλεπόµενες από το ίδιο
άρθρο αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ

Περιγραφή Εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (προ ΦΠΑ)

Σήµανση µε Microchip και καταγραφή/ Εµβολιασµός µε
πολυδύναµο εµβόλιο και αντιλυσσικό
Χειρουργική στείρωση ή ωιθηκοκυστερεκτοµή
(ανάλογαµε το φύλλο του ζώου) & νοσηλεία 48 ωρών

115,00 €

Προβλεπόµενος αριθµός ζώων
Συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

63
7245,00€
1738,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8983,80€

Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (άρθρο 9 παρ 9)
2. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο Εργασιών

.Στείρωση ή ωοθηκυστεροκτοµή των ζώων ανάλογα µε το φύλο τους.Οι αδέσποτοι
σκύλοι, εφόσον διασφαλιστεί ότι τα διαχειριζόμενα ζώα είναι αδέσποτα,
αρσενικοί και θηλυκοί στειρώνονται. Οι θηλυκοί σκύλοι στειρώνονται κατά
προτεραιότητα. Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση αναισθητικών. Η χειρουργική
µέθοδος επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Απαιτείται επίσης, παραµονή και
παρακολούθηση των στειρωµένων ζώων µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας
του ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξη τους στο περιβάλλον τους, µετά από
σχετική γνωµάτευση του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
. Τον εµβολιασµό των αδέσποτων σκύλων.
Αφορά ενέσιµη χορήγηση πενταπλού & αντιλυσσικού εμβολίου για τα αδέσποτα σκυλιά
και χάπι ενδοπαρασίτων
Τη σήµανση και καταγραφή των στειρωµένων ζώων που περισυλλέγονται η οποία θα
πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα µε την Υ.Α. 280239 (ΦΕΚ 1712/12-11-2003):
1. α) Η σήµανση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε ισχυρό υφασµάτινο ιµάντα πλάτους
3 εκατ. Χρώµατος µπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει
προσαρµοστεί µεταλλική πλάκα διαστάσεων 3Χ3 cm.
β) Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο ∆ήµος στα όρια του οποίου το ζώο διαβιεί,
- η ένδειξη στειρωµένο,
- καθώς και ο αύξων αριθµός καταχώρησής του στο µητρώο του αντίστοιχου
∆ήµου
γ) Για τη διάκριση των ήδη στειρωµένων αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της
επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, στο εσωτερικό του ενός αυτιού κάθε
στειρωµένου ζώου εγγράφεται ευκρινώς µε την µέθοδο της δερµατοστιξίας το
κεφαλαίο γράµµα Σ (Στειρωµένο). Η εγγραφή αυτή πραγµατοποιείται µε τρόπο που
δεν προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία των ζώων κατά την διάρκεια που αυτό ευρίσκεται
σε κατάσταση γενικής αναισθησίας για την πραγµατοποίηση της στείρωσης.
2. Για το στάδιο της σήµανσης και καταγραφής επισηµαίνονται ακόµα τα εξής:

α) Η σήµανση των αδέσποτων ζώων πραγµατοποιείται µε την ευθύνη του ιδιώτη
κτηνιάτρου, ανάδοχου των εργασιών.
β) Η προµήθεια των υλικών σήµανσης των αδέσποτων ζώων (ιµάντας, µεταλλική
πλάκα)αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου.
γ) Η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πραγµατοποιείται
στους χώρους που οδηγούνται αυτά για την εφαρµογή του προγράµµατος στείρωσης,
εµβολιασµού κλπ.
(σε
εγκαταστάσεις των
γραφείων
των
αρµόδιων
Υπηρεσιών Κτηνιατρικής του δήµου ή άλλων χώρων που ανήκουν στο δήµο -εφόσον
πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων- υπό την εποπτεία των αρµόδιων υπηρεσιών. Επίσης, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε χώρους τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.
δ) Οι σκύλοι που σηµαίνονται καταγράφονται σε αρχείο που καταρτίζει ο
∆ήµος.
ε) Η καταχώρηση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία της σήµανσης και την περιγραφή
των ζώων κατ' εκτίµηση του κτηνιάτρου (φυλή, φύλο, χρώµα, µέγεθος, ηλικία).
Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα παρέχονται από κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές τα
οποία λειτουργούν
σύμφωνα με τον Ν. 604/77 και το ΠΔ 463/78 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους Ν. 3170/03, Ν.4039/2012 και Ν. 4235/2014
εφόσον διαθέτον την κατάλληλη υποδομή.
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης _ Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/17-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», άρθρο 209.
Του Ν. 2286/1995 ( ΦΕΚ 19 Α’/ 1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Του Ν. 4039/2012 ( ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό.»
Το Ν. 4235/2014 ( ΦΕΚ 32τ. Α/11-2-2014)
Του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,
κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων». Διατάξεις,
Του Π.Δ. 463/1978 ( ΦΕΚ Α 96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας Ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθαρισμού
υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ως σήμερα
Την Απόφαση 304571/2004 (ΦΕΚ 1697 τ. Β) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247 τ. Α), όπως ισχύει.
Το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 τ.Α).
Άρθρο 3ο – Oροι συμβάσεις – τρόπος εκτέλεσης
Θα υπογραφεί σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποιος θα επιλέγει με την διαδικασία
της απ ευθείας ανάθεσης , λόγω του ύψους του ποσού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:



Να περιθάλψει τα ζώα για 48 ώρες.



Σε περίπτωση που τα ζώα μετά την στείρωση και την νοσηλεία τους ,

επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον και παρουσιάσουν προβλήματα (π.χ.
αιμμοραγία) τα οποία αποδοθούν στην στείρωση , αυτά παραλαμβάνονται από τον
θεράποντα κτηνίατρο για αποκατάσταση της υγείας τους χωρίς πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.


Αφού πραγματοποιήσει την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και την καταχώρηση

του στο σύστημα, να παραδώσει αντίγραφα των πιστοποιητικών
σήμανσης στο Δήμο.


ηλεκτρονικής

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καρτέλα ή παραστατικό για κάθε ζώο

ξεχωριστά όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που του έχουν γίνει και
να παραδίδεται με το πέρας των εργασιών αυτών.

Στον απολογιστικό πίνακα που θα συντάσσει ο ανάδοχος θα καταγράφονται όλοι
οι αριθμοί των εμφυτευμάτων που έχουν τοποθετηθεί σε αδέσποτα ζώα
Άρθρο 4 Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της ανάθεσης πλην του ΦΠΑ που
βαρύνει τον Δήμο.
Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός και θα εκδίδεται
αντίστοιχο τιμολόγιο, τα οποία μαζί με τις καρτέλες των ζώων θα παραδίδονται ή θα
αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών θα γίνεται κατόπιν έγκαιρης παραλαβής τους
αφού έχουν εκδοθεί και ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
‘Αρθρο 5ο Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια της
σύμβασης.
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται το διάστηµα µέχρι και την 31η∆εκεµβρίου
2018

ΙΣΤΙΑΙΑ 24/04/2018
Η Συντάξασα

ΙΣΤΙΑΙΑ 24/04/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

