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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε και αφορά εργασίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς τα οποία διαβιούν σε κοινόχρηστους χώρους στα όρια του ∆ήµου ∆ιρφύων – 

Μεσσαπίων  και τα οποία αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των δηµοτών 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνολική δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των 19.997,48€ (µε Φ.Π.Α) το οποίο αφορά εργασίες που θα 

πραγµατοποιηθούν  το τρέχον έτος (Κωδ. Αριθµ. δαπάνης 15-6279.001) και περιλαµβάνουν την 

περισυλλογή την µεταφορά την σήµανση την καταγραφή την στείρωση τον εµβολιασµό, την 

αποπαρασίτωση και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων. 

Ανάδοχος του έργου θα είναι ιδιώτης φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νόµιµα 

κτηνιατρικές εργασίες στην χώρα και έχει την δυνατότητα φιλοξενίας ζώων σε κατάλληλο χώρο µε 

όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

 Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην περισυλλογή (µε εξειδικευµένο προσωπικό και µε την χρήση 

των κατάλληλων µέσων) των αδέσποτων ζώων από τα σηµεία στα οποία αυτά εντοπίζονται 

κατόπιν υπόδειξης της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Στην συνέχεια τα ζώα θα µεταφέρονται στο 

ιδιωτικό του κτηνιατρείο όπου και θα πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά οι κάτωθι εργασίες: 

• Στείρωση θηλυκού ζώου 

• Στείρωση αρσενικού ζώου 

• Αποπαρασίτωση 

• Εµβολιασµός (αντιλυσσικό εµβόλιο) 

• Ηλεκτρονική σήµανση (τοποθέτηση microchip) 

• Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος – γενική εξέτασης αίµατος 

• Εξέταση αίµατος σκύλων για λεϊσµανίαση (καλαζάρ) 

Κατά περίπτωση µπορεί να πραγµατοποιηθούν και οι παρακάτω εργασίες: 

• Παρακολούθηση επί 20ηµέρου του ζώου ως λυσσύποπτου µε έκδοση πιστοποιητικού 

υγείας σε περίπτωση ζώου µε ακραία επιθετική συµπεριφορά ή σε περίπτωση 

δαγκώµατος ανθρώπου 
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• Νοσηλεία ζώου επιπλέον των επτά ηµερών, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την 

αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων υγείας του αδέσποτου ζώου και την ανάρρωσή του  

• ∆ιαχείριση περιστατικών ζώων που έχουν υποστεί δηλητηρίαση 

• Προσωρινή φιλοξενία ζώου συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των 5 µηνών σε καταφύγιο 

ζώων έως την συµπλήρωση της ηλικίας των 5 µηνών. 

Μετά την εκτέλεση των προβλεπόµενων κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, αποπαρασίτωση 

κ.λ.π.), το ζώο παραµένει σε χώρο µε την κατάλληλη υποδοµή για µετεγχειρητική παρακολούθηση 

επί 7 ηµέρες τουλάχιστον, όπου δέχεται όλη την απαραίτητη φροντίδα (περίθαλψη – διατροφή) έως 

ότου κριθεί υγιές, έτοιµο να ενταχθεί στο οικείο του περιβάλλον κατ’ εφαρµογή του Ν. 4039/2012. 

Για την καλύτερη λειτουργία του προγράµµατος, σε τακτά χρονικά διαστήµατα (µια ηµέρα την 

εβδοµάδα), το  συνεργείο του αναδόχου θα επισκέπτεται την περιοχή και θα προχωρεί στην 

περισυλλογή και µεταφορά των αδέσποτων ζώων. Η ακριβής ώρα και ηµέρα θα καθοριστεί µετά 

από συνεννόηση του ανάδοχου µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Σε περίπτωση έκτακτων 

περιστατικών και εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατόπιν συνεννόησης να πραγµατοποιεί και ενδιάµεσες επισκέψεις.                                                                                    

Η χρέωση θα γίνεται  ανά  εργασία (στην οποία θα περιλαµβάνονται κι όλα τα υλικά και µέσα 

που θα χρειασθούν) που εκτελείται ανά αδέσποτο σκύλο (λαµβάνοντας υπόψη το φύλο του 

σκύλου). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί και για κάθε ένα από τα ζώα που περισυλλέγονται, 

ατοµική καρτέλα η οποία θα περιλαµβάνει: 

• φωτογραφία του αδέσποτου ζώου 

• το είδος 

• το φύλο 

• τη φυλή 

• το µέγεθος (µικρόσωµο, µεσαίο, µεγαλόσωµο) 

• αριθµό ηλεκτρονικής σήµανσης 

• ηµεροµηνία περισυλλογής 

• τοποθεσία περισυλλογής 

• ηµεροµηνία και είδος εµβολιασµών 

• ηµεροµηνία αποπαρασίτωσης 

• ηµεροµηνία στείρωσης 
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• όνοµα κτηνιάτρου που διενήργησε την στείρωση 

• ηµεροµηνία επανένταξης του ζώου και τόπος επανένταξης αυτού 

• ηµεροµηνία και αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον να τηρεί: 

• Βιβλίο εισερχοµένων – εξερχοµένων ζώων, στο οποίο θα περιγράφεται και η κατάσταση 

υγείας των ζώων 

• Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο θα περιγράφεται ανά ζώο το είδος της 

παρεχόµενης νοσηλείας και το χρονικό διάστηµα αυτής 

• Βιβλίο φαρµάκων, στο οποίο θα εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρµάκων που 

χρησιµοποιούνται ανά ζώο και ανά ηµέρα 

Τα προαναφερόµενα βιβλία θα αριθµούνται και θα θεωρούνται από την ∆/νση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. µε ευθύνη του αναδόχου.  

Οι ατοµικές καρτέλες των ζώων καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν τις 

κτηνιατρικές πράξεις που έχουν γίνει, παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου.   

 

Ψαχνά, 16/1/2018                                                        Ψαχνά, 16/1/2018 
   Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
                      Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αρ. Τιµ. 1: Περισυλλογή – Μεταφορά & Επανένταξη αδέσποτου ζώου 

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων από οποιοδήποτε σηµείο εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, κατόπιν υπόδειξης των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου και 

µεταφορά  στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του ανάδοχου κτηνίατρου µε ευθύνη του. Μετά την διενέργεια 

όλων των απαραίτητων ενεργειών και εφόσον κριθούν υγιή, ακολουθεί άµεση επανένταξη στο οικείο 

τους περιβάλλον από τον ανάδοχο κτηνίατρο.  Η ηµεροµηνία και η τοποθεσία περισυλλογής, καθώς 

επίσης και η ηµεροµηνία και η τοποθεσία επανένταξης αναγράφονται στην ατοµική καρτέλα του 

ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή : 18 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 2: Στείρωση θηλυκού σκύλου 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα 

το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών 

µεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Η επέµβαση και η 

ηµεροµηνία εκτέλεσης καταγράφονται στην ατοµική καρτέλα του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή : 60 € / θηλυκό σκύλο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 3: Στείρωση αρσενικού σκύλου 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα 

το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών 

µεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Η επέµβαση και η 

ηµεροµηνία εκτέλεσης καταγράφονται στην ατοµική καρτέλα του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή : 50 € / αρσενικό σκύλο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 4: Εξέταση αίµατος σκύλων για λεϊσµανίαση (Καλαζάρ) 
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 Αφορά ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση του τίτλου αντισωµάτων κατά της 

λεϊσµανίασης  

Τιµή: 15€/σκύλο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 5: Αποπαρασίτωση αδέσποτου ζώου 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο κτηνιατρείο του αναδόχου 

υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση για ένδο-  και έξω- παράσιτα από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Οι 

αποπαρασιτώσεις που διενεργούνται, και τα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται καταγράφονται στο 

βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων και στο βιβλίο φαρµάκων που χρησιµοποιούνται. 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή :8 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 6: Εµβολιασµός αδέσποτου ζώου 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο κτηνιατρείο του αναδόχου και 

υποβάλλονται σε εµβολιασµό από τον ανάδοχο κτηνίατρο, µε αντιλυσσικά εµβόλια εγκεκριµένα από 

τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Ο αντιλυσσικός εµβολιασµός καταγράφεται 

υποχρεωτικά στην ατοµική καρτέλα του ζώου (ηµεροµηνία διενέργειας, σκεύασµα που 

χρησιµοποιήθηκε, όνοµα του κτηνιάτρου που διενήργησε τον εµβολιασµό). Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 12 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

                                   

   Αρ. Τιµ. 7: Ηλεκτρονική σήµανση 

Τα αδέσποτα ζώα σηµαίνονται ηλεκτρονικά από τον ανάδοχο κτηνίατρο µε την τοποθέτηση 

ειδικής συσκευής ηλεκτρονικής σήµανσης (microcip) υποδόρια. Ο αριθµός της συσκευής αυτής 

καταγράφεται στην ατοµική καρτέλα του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα 

µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή :13 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 8: Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος - Γενική εξέταση αίµατος προ στείρωσης 

Τα ζώα τα οποία περισυλλέγονται και πριν υποβληθούν σε στείρωση υποβάλλονται σε 

γενική εξέταση αίµατος και βασικό κτηνιατρικό έλεγχο µε σκοπό την εκτίµηση της γενικής 

κατάστασης της υγείας του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα 

χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή :8 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 9: Παραµονή 7 ηµερών µετεγχειρητικά για κάθε ζώο που στειρώνεται 
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Τα ζώα τα οποία υποβάλλονται σε στείρωση παραµένουν στον χώρο του αναδόχου υπό 

κατάλληλες συνθήκες για περίοδο 7 ηµερών, προκειµένου νε παρακολουθούνται για ενδεχόµενες 

επιπλοκές και µετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων κτηνιατρικών πράξεων, να 

ενταχθούν υγιή στο οικείο τους περιβάλλον. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα 

µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή :40 € / ζώο+ ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 10: Στείρωση θηλυκής γάτας 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα 

το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών 

µεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Η επέµβαση και η 

ηµεροµηνία εκτέλεσης καταγράφονται στην ατοµική καρτέλα του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή : 50 € / θηλυκή γάτα + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 11: Στείρωση αρσενικής γάτας 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα 

το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα και απαιτεί την εκτέλεση κατάλληλων χειρουργικών 

µεθόδων και τη χρήση υλικών που επιλέγονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Η επέµβαση και η 

ηµεροµηνία εκτέλεσης καταγράφονται στην ατοµική καρτέλα του ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή : 40 € / αρσενική γάτα + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 12: Παρακολούθηση επί 20ηµέρου του ζώου ως λυσσύποπτου µε έκδοση 

πιστοποιητικού υγείας 

Εφόσον υπάρχει κρούσµα δαγκώµατος ανθρώπου ή ακραία επιθετική συµπεριφορά ζώου, 

προβλέπεται η περισυλλογή και η παρακολούθηση του ζώου σε κατάλληλο χώρο και µε την 

επίβλεψη κτηνιάτρου για χρονικό διάστηµα 20 ηµερών ως λυσσύποπτου, µε έκδοση πιστοποιητικού 

υγείας. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή :180 € / ζώο + ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 13: Αντιµετώπιση περιστατικού δηλητηριασµένου σκύλου 

Αφορά αντιµετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης (φόλα) σκύλων και περιλαµβάνει την 

οροθεραπεία και την χορήγηση αντιδότων ανάλογα µε το δηλητήριο. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 45€/σκύλο+ ΦΠΑ 24% 
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Αρ. Τιµ. 14: Αντιµετώπιση περιστατικού δηλητηριασµένης γάτας 

Αφορά αντιµετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης (φόλα) γάτας και περιλαµβάνει την 

οροθεραπεία και την χορήγηση αντιδότων ανάλογα µε το δηλητήριο. Περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 35€/γάτα+ ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 15: Επιπλέον ηµερήσια νοσηλεία σκύλου 

Αφορά κάθε ηµέρα νοσηλείας επιπλέον των επτά ηµερών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο 

για την ανάρρωση του αδέσποτου ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα 

που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 9€/σκύλο/ηµέρα επιπλέον νοσηλείας+ ΦΠΑ 24% 

 

Αρ. Τιµ. 16: Επιπλέον ηµερήσια νοσηλεία γάτας 

Αφορά κάθε ηµέρα νοσηλείας επιπλέον των επτά ηµερών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο 

για την ανάρρωση του αδέσποτου ζώου. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα µέσα 

που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 5€/γάτα/ηµέρα επιπλέον νοσηλείας+ ΦΠΑ 24% 

Αρ. Τιµ. 17: Προσωρινή φιλοξενία ζώου συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των 5 µηνών σε 

καταφύγιο ζώων έως την συµπλήρωση της ηλικίας των 5 µηνών. 

Αφορά την φιλοξενία ζώων συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των 5 µηνών σε νόµιµο 

ενδιαίτηµα ζώων έως την συµπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) µηνών, όπου και θα τους 

παρέχεται η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τα υλικά και τα 

µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή: 7€/ζώο/ηµέρα φιλοξενίας+ ΦΠΑ 24% 

 

Ψαχνά, 16/1/2018                                                        Ψαχνά, 16/1/2018 
   Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
                      Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              
                                                                                 
                                                                     

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆. ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρ. 
Τιµ. 

Είδος Εργασίας Μονάδα 
Τιµή 

µονάδας  (€) Ποσότητα 
Σύνολο (€) 

1 

Περισυλλογή – 
Μεταφορά & 
Επανένταξη 
αδέσποτου ζώου 

ζώο 18 85 

1.530,00 

2 
Στείρωση θηλυκού 
σκύλου 

ζώο 60 55 
3.300,00 

3 
Στείρωση αρσενικού 
σκύλου 

ζώο 50 10 
500,00 

4 

Εξέταση αίµατος 
σκύλων για 
λεϊσµανίαση 
(Καλαζάρ) 

ζώο 15 65 

975,00 

5 
Αποπαρασίτωση 
αδέσποτου ζώου 

ζώο 8 85 
680,00 

6 
Εµβολιασµός 
αδέσποτου ζώου 

ζώο 12 85 
1.020,00 

7 
Ηλεκτρονική 
σήµανση 

ζώο 13 85 
1.105,00 

8 

Βασικός 
κτηνιατρικός 
έλεγχος - Γενική 
εξέταση αίµατος 
προ στείρωσης 

ζώο 8 85 

680,00 

9 

Παραµονή 7 
ηµερών 

µετεγχειρητικά για 
κάθε ζώο που 
στειρώνεται 

ζώο 40 85 

3.400,00 

10 
Στείρωση θηλυκής 
γάτας 

ζώο 50 15 
750,00 

11 
Στείρωση αρσενικής 

γάτας 
ζώο 40 5 

200,00 

12 

Παρακολούθηση επί 
20ηµέρου του ζώου 
ως λυσσύποπτου 
µε έκδοση 
πιστοποιητικού 
υγείας 

ζώο 180 3 

540,00 
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13 

Αντιµετώπιση 
περιστατικού 

δηλητηριασµένου 
σκύλου 

ζώο 45 3 

135,00 

14 

Αντιµετώπιση 
περιστατικού 

δηλητηριασµένης 
γάτας 

ζώο 35 2 

70,00 

15 
Επιπλέον ηµερήσια 
νοσηλεία σκύλου 

ζώο/ηµέρα 9 18 
162,00 

16 
Επιπλέον ηµερήσια 
νοσηλεία γάτας 

ζώο/ηµέρα 5 6 
30,00 

17 

Προσωρινή 
φιλοξενία ζώου 

συντροφιάς ηλικίας 
µικρότερης των 5 

µηνών σε καταφύγιο 
ζώων έως την 

συµπλήρωση της 
ηλικίας των 5 µηνών 

ζώο/ηµέρα 7 150 

1.050,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.127,00 

Φ.Π.Α. (24%) 3.870,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 19.997,48 

 

 Οι παραπάνω ποσότητες µπορεί να αυξοµειώνονται σε ποσοστό ±20% ανά είδος 

εργασίας, ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες, χωρίς να υπερβαίνουν το σύνολο του 

προϋπολογισθέντος ποσού. 

 

Ψαχνά, 16/1/2018                                                        Ψαχνά, 16/1/2018 
   Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
                      Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 

 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              
                                                                                 
                                                                     

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆. ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή αφορά εργασίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα οποία 
διαβιούν σε κοινόχρηστους χώρους στα όρια του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων και 
συγκεκριµένα την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων, τη σήµανση και τις λοιπές εργασίες που 
απαιτούνται (π.χ. µεταφορά, διαµονή κλπ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

� Των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
� Την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 129/11-8-2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει/ 
� Του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
� Τον Ν. 4412/8-8-2016 περί ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συµβατικά στοιχεία του έργου – εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος: 

i. Η τιµή προσφοράς του αναδόχου. 
ii. Ο προϋπολογισµός της µελέτης. 
iii. Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
iv. Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του 
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του κτηνιατρικού και µηχανολογικού 
εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί για την κάλυψη των κτηνιατρικών πράξεων.  

2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου προς 
τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση ευρισκόµενος σε 
συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι 
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

4. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής. από 
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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5. Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης µε το ποσό των 
100€, για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο 
πληµµελώς και αντισυµβατικώς, έχει δε το δικαίωµα µετά από συνεχή επανάληψη της 
αντισυµβατικής συµπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου. 
7.  Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει 

κατά τις εργασίες του, µε υπαιτιότητά του. 
 
                        
Ψαχνά, 16/1/2018                                                        Ψαχνά, 16/1/2018 
   Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
                      Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              
                                                                                 
                                                                     
ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆. ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων συγγραφή αφορά εργασίες διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα οποία διαβιούν σε κοινόχρηστους χώρους στα όρια του ∆ήµου 
∆ιρφύων – Μεσσαπίων 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.997,48 € µε ΦΠΑ 24%. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

� Των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
� Την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 129/11-8-2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει/ 
� Του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
� Τον Ν. 4412/8-8-2016 περί ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην εκτέλεση των κτηνιατρικών πράξεων που θα του υποδεικνύονται 
µε εντολές εργασίας από τον επιβλέποντα υπάλληλο του ∆ήµου.  
Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών που θα πραγµατοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου, ο ανάδοχος θα προχωρά στην ενηµέρωση της ατοµικής καρτέλας 
του ζώου όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της µελέτης 
Για την περίπτωση λυσσύποπτου ζώου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διαδικασίες 
ενηµέρωσης των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  
 
Για τη σύλληψη ζώων που εµφανίζουν επιθετικότητα, ή φοβία ή εν γένει δυσκολία, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι 
κανόνες ευζωίας του ζώου.  
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2018.  
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
Η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται και είναι ανάλογη σύµφωνα µε τις εντολές εργασίας που θα 
λαµβάνει ο ανάδοχος και θα βεβαιώνονται από τον επιβλέποντα υπάλληλο του ∆ήµου και 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο. Με το πέρας των εργασιών θα 
συντάσσεται από τον επιβλέποντα υπάλληλο, η σχετική πιστοποίηση εργασιών, που θα 
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εντολές και τα πιστοποιητικά του προηγούµενου άρθρου, θα 
ελέγχεται από τον ∆ήµο εντός 10 ηµερών και µε την έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής 
υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου εντός 40 ηµερών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΖΗΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια 
του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζηµιών – 
ατυχηµάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα 
συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε  τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ανάδοχος 
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έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέσα προφύλαξης για την αποφυγή µετάδοσης του ιού της λύσσας.  
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναµίας εκτέλεσης της εργασίας, 
ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 
προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την 
αρµόδια υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να 
ενηµερώσει µε ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπει να προβεί στην 
επανόρθωσή της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο εξοπλισµό και 
προσωπικό, εντός πέντε (5) ηµερών µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος 
οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών, την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200€ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για 5 
συνολικά ηµερολογιακά ηµέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος 
αυτού, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆.28/80. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ’ αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις. 
Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο 
πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη αντισυµβατικής συµπεριφοράς να τον κηρύξει 
έκπτωτο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά του διαγωνιζοµένου θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 
Α. Οικονοµική προσφορά που θα περιλαµβάνει τιµή προσφοράς ανά τιµολόγιο εργασίας. 
Β. Άδεια λειτουργίας ιατρείου ζώων 
Γ. Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήµατος ζώων  
∆. Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου ότι έχει λάβει γνώση της µελέτης και αποδέχεται πλήρως τους 
όρους και τις προδιαγραφές αυτής 

 

 

Ψαχνά, 16/1/2018                                                        Ψαχνά, 16/1/2018 
   Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
                      Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
 
 

 

 

 

 

 


