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Αριθ. Πρωτ. : 10076
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ΘΕΛΑ :
Έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ μελέηηρ για ηην παποσή ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΠΑΡΟΥΗ
ΙΣΗΜΘΑΣΡΘΙΩΜ ΤΠΗΡΕΘΩΜ ΣΑ ΑΔΕΠΟΣΑ ΖΩΑ ΤΜΣΡΟΦΘΑ»

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ
Έσονηαρ ςπ’ ότιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 παπ. 9 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τιρ διαηάξειρ ηηρ πεπ. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016
Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08
Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 54 παπ. 7 ηος Ν. 4412/2016
Την ςπ’ απιθμό 1/2020 μελέηη για ηην παποσή ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΠΑΡΟΥΗ ΙΣΗΜΘΑΣΡΘΙΩΜ
ΤΠΗΡΕΘΩΜ ΣΑ ΑΔΕΠΟΣΑ ΖΩΑ ΤΜΣΡΟΦΘΑ»
6. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ

Εγκπίνοςμε ηην ςπ’ απιθμό 1/2020 μελέηη για ηην παποσή ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΠΑΡΟΥΗ
ΙΣΗΜΘΑΣΡΘΙΩΜ ΤΠΗΡΕΘΩΜ ΣΑ ΑΔΕΠΟΣΑ ΖΩΑ ΤΜΣΡΟΦΘΑ», όπυρ επιζςνάπηεηαι και
αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ

ΜΘΙΗΣΑ ΑΡΕΣΑΙΗ

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ

ΣΗΣΙΟ:

" ΠΑΡΟΥΖ ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΑ ΑΓΔΠΟΣΑ ΕΩΑ
ΤΛΣΡΟΦΗΑ "
Αξ. Κειέηεο 1/2020

ΚΔΙΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
(ζχκθσλα κε ην N.4412/2016)
Πξνυπνινγηζκφο: 24.747,92€

Εάθπλζνο

10-03-2020
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΗΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
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ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΑ ΑΓΔΠΟΣΑ ΕΩΑ
ΤΛΣΡΟΦΗΑ»
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1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο ζηα
πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζην Γήκν
Εαθύλζνπ, ζε ηξεηο νκάδεο (Νκάδα 1: Γεκνηηθέο ελόηεηεο Διαηίσλ-Αιπθώλ, Νκάδα 2 Γεκνηηθέο
ελόηεηεο Αξηεκηζίσλ-Αξθαδίσλ, Νκάδα 3 Γεκνηηθέο ελόηεηεο Εαθπλζίσλ-Ιαγαλά).
Ζ δαπάλε πξνέθπςε από ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξαθάησ ηερληθή πεξηγξαθή θαη από πξνζθνξέο ηδησηώλ θηεληάηξσλ.
Ρηο δξάζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπληνλίδεη, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ην Ρκήκα
Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο.
Ζ αλάιπζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαζώο θαη νη κεηξνύκελεο πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη
κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε.
ΑΛΑΙΡΗΘΑ
ΠΡΝΣΝΠ:
Νη παξνύζεο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ πγείαο, θαιήο κεηαρείξηζεο θαη επδσίαο ηνπο, ηελ αληηκεηώπηζε
ελδερνκέλσλ θξνπζκάησλ ιύζζαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4039/2012 θαη όπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ από ηνλ Λ. 4235/2014.
Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ε αζπινπνίεζε θαη ε επζαλαζία ησλ δώσλ. Πθνπόο ηνπ είλαη ε
ζηαζεξνπνίεζε θαη κειινληηθά ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, εθαξκόδνληαο έλα πξόγξακκα
πεξηζπιινγήο, θαηαγξαθήο, ζήκαλζεο, ζηείξσζεο, εκβνιηαζκνύ θαη ηέινο επαλέληαμεο ζηνλ θπζηθό
ηνπο ρώξν ή ζε νπνηνδήπνηε ρώξν είλαη επηηξεπηό. Θα επαλαθέξνληαη δειαδή ζε πεξηνρέο καθξηά από
ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα. Κε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηα δώα δελ ζα κεηαθέξνπλ αζζέλεηεο θαη ζα κεησζεί
ν πιεζπζκόο ηνπο αθνύ κε ηε ζηείξσζε δελ ζα πνιιαπιαζηάδνληαη. Όηαλ κειινληηθά δεκηνπξγεζεί
θαηαθύγην ζα κεηαθέξνληαη πξνζσξηλά εθεί κέρξη λα πηνζεηεζνύλ.
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ΔΟΓΑΠΗΑ 1: ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΑΓΔΠΞΝΡΩΛ ΕΩΩΛ
Ρα δώα ζα πεξηζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνύληαη ζηνλ θηελίαηξν είηε από κέιε ησλ θηινδσηθώλ
ζσκαηείσλ ηνπ Γήκνπ καο, είηε από ζπλεξγείν πεξηζπιινγήο θη εθεί πξώηα γίλεηαη έιεγρνο κε ηε ρξήζε
ζπζθεπώλ αλίρλεπζεο όηη πξόθεηηαη γηα αδέζπνην δών ζπληξνθηάο.
Νη θηεληαηξηθέο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα αδέζπνηα δώα ζα γίλνληαη από αλάδνρν θηελίαηξν αθνύ
ν Γήκνο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθό απηήο ηεο εηδηθόηεηαο. Δπηιέγνληαη λα γίλνπλ εξγαζίεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απαξαίηεηεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία.
Ν αλάδνρνο θηελίαηξνο πξέπεη λα αζθεί λόκηκα ην επάγγεικα, ζε ρώξν πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή θαη είλαη θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνο γηα ηελ δηελέξγεηα απηώλ ησλ θηεληαηξηθώλ πξάμεσλ.
1.1-1.2

ΠΡΔΗΟΩΠΖ-ΔΚΒΝΙΗΑΠΚΝΠ

Αθνξά ζηελ πιήξε σνζεθν-πζηεξεθηνκή ζηα ζειπθά αδέζπνηα ζθπιηά θαη ζηείξσζε ζηα αξζεληθά
ζθπιηά. Απνηειεί θηεληαηξηθή πξάμε, πνπ δηελεξγείηαη από θηελίαηξν. Ζ εξγαζία απαηηεί ρξήζε
αλαηζζεηηθώλ θαη ρεηξνπξγηθή κέζνδν πνπ επηιέγεηαη από ηνλ ππεύζπλν θηελίαηξν. Ρα ξάκκαηα ζα
πξέπεη λα είλαη απνξξνθήζηκα. Κεηά ηελ εγρείξεζε, ζηα δώα ρνξεγείηαη αληηβίσζε θαη λνζειεύνληαη
ζην θηεληαηξείν (παξαθνινύζεζε δώνπ- αιιαγέο επηδέζκσλ - θαζαξηζκόο).
Θα ζπκπιεξώλεηαη ζηελ αηνκηθή θαξηέια ηνπ αδέζπνηνπ δώνπ ε εκεξνκελία πνπ έγηλε ε ζηείξσζε,
θαζώο ε απνπαξαζίησζε θαη ν εκβνιηαζκόο πνπ ηνπ έγηλαλ. Κεηά ην πέξαο απηήο πξέπεη λα έρεη
εκβνιηαζηεί θαη ζεκαλζεί ειεθηξνληθά (chip).
Θα ζηεηξώλνληαη θαηά πξνηίκεζε ζειπθά θαη αξζεληθά δώα λεαξήο ειηθίαο.
Ν Δκβνιηαζκόο αθνξά ελέζηκε ρνξήγεζε αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ. Αλαιόγσο πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη
ην είδνο ηνπ εκβνιίνπ θαη πόηε ρξεηάδεηαη επαλάιεςε ηνπ εκβνιηαζκνύ.
1.3 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΠΖΚΑΛΠΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
Αθνξά ζηε ηνπνζέηεζε ζην δών microchip ζπκβαηό κε ηε λέα λνκνζεζία θαη πηζηνπνηεηηθό
ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο.
Ν αλάδνρνο θηελίαηξνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Γήκν έγθαηξα όια ηα ζηνηρεία ηνπ δώνπ
(εκεξνκελία ζηείξσζεο, εκεξνκελία εκβνιηαζκνύ) θαη όπνηα άιιε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε, κε
ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ ηνπ δώνπ ζηα αξρεία ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ.
Δπίζεο ζηα δώα πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζα ηνπνζεηείηαη ειεθηξνληθή ηνπ ζήκαλζε (chip).
1.4 ΛΝΠΖΙΔΗΑ
Αθνξά ζηελ θύιαμε θαη δηακνλή ηνπ αδέζπνηνπ δώνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην ζύκθσλα κε ηηο
θηεληαηξηθέο θξνληίδεο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν, πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Λ. 3170/03. Ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: α) θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ λα πιεξνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο,
δηακνλήο & δηαθύιαμεο θαη β) θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ λνζειεία,
θαζαξηόηεηα θαη ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ, θαζώο θαη θηελίαηξν γηα ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν απηώλ.
Διάρηζηνο ρξόλνο παξακνλήο ηνπ δώνπ κεηά από ζηείξσζε νξίδεηαη ζε 48 ώξεο, πξνθεηκέλνπ ην
αδέζπνην λα έρεη ζπλέιζεη από ηελ επέκβαζε ηεο ζηεηξώζεσο θαη λα έρεη θαιπθζεί κε αληηβίσζε.
1.5 ΑΞΝΞΑΟΑΠΗΡΩΠΖ
Αθνξά ζηε ρνξεγία αλζεικηλζηθώλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
παξαζηηηθώλ ελδνπαξαζίησλ (λεκαησδώλ θαη θεζησδώλ). Αλαιόγσο πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ε δόζε θαη
πόηε ρξεηάδεηαη επαλαρνξήγεζε.
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1.6 ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ
Αθνξνύλ εθείλεο ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ
θάζε δώνπ (εμεηάζεηο αίκαηνο, αθηηλνγξαθίεο θιπ.).
ΔΟΓΑΠΗΑ 2:ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΡΝΞΗΛ ΔΓΘΟΗΠΔΩΠ ΑΞΝ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΔΘΑΛΑΠΗΑ ΔΞΗΘΛΓΛΝ Ζ ΑΛΗΑΡΩΠ ΞΑΠΣΝΛΡΝΠ ΕΩΝ
Γηα όζα δώα πνπ πεξηζπιιέγνληαη δηαπηζησζεί, κεηά από ζρεηηθή θηεληαηξηθή εμέηαζε θαη ζύκθσλα
κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λόκνπ 4039/2012, όηη είλαη επηθίλδπλα ή όηη
πάζρνπλ από αλίαηε αζζέλεηα ή είλαη αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε
δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη αληίζεηε κε ηνπο θαλόλεο επδσίαο ησλ δώσλ, ν θηελίαηξνο εηζεγείηαη
ζηελ αξκόδηα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεληακειή Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ηελ ππνβνιή ηνπο ζε επζαλαζία. Κε ηελ έγθξηζε ηεο
ζρεηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιιεη ηα ζπγθεθξηκέλα δώα ζε επζαλαζία.
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2. ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Ζ αλάζεζε, αθνξά ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ
ΞΑΟΝΣΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΠΡΑ ΑΓΔΠΞΝΡΑ ΕΩΑ
ΠΛΡΟΝΦΗΑΠ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 12 κήλεο ή μέσπι
εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
2020 έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ Θ.Α. 35.6117.002 πνζό 30.000,00 € από ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα 19.049,56
€. Έηζη κε ηελ παξνύζα πξνβαίλνπκε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε ην πνζό
ησλ 24.747,92 €. Ρν ππόινηπν πνζό ζα θαιπθηεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021. Ιόγσ ηεο θύζεο
ηεο εξγαζίαο, ν Γήκνο δύλαηαη λα αλαζέζεη ζε παξαπάλσ από έλαλ αλαδόρνπο, αλά δεκνηηθέο ελόηεηεο,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο παξνρέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
Θαηά ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ έρεη απνδεηρζεί
όηη ν Γήκνο έρεη θιεζεί λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθά πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο
απνδείρζεθε κε πξνβιέςηκνο. Γη’ απηό νη κεηξνύκελεο πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνύλ λα
ηξνπνπνηεζνύλ αλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε.
Νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη γξαπηή ή ηειεθσληθή εληνιή ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Άξζξν 2ν : Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
Ζ δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο:
 Ρνπ Λ. 4412 / 2016 ( ΦΔΘ 147 / 8-8-2016 ) « Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ , Ξξνκεζεηώλ θαη
πεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ ) .
 Ρνπ Λ. 3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
 Ρνπ N. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) : Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο.
 Ρνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
 Tνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ204 Α/15-9-2011) Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Λ.4072/12 (ΦΔΘ86Α) Ρξνπνπνίεζε.
Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία
Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ
α. Ρερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
β. Ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο
γ. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
Άξζξν 4ν : Υξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη έσο 12 κήλεο ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού
ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Άξζξν 5ν : Τπνρξεψζεηο ηνπ εληνινδφρνπ
Δπζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Αθνύ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ microchip θαη ηελ θαηαρώξεζή ηoπ ζην ζύζηεκα, λα
παξαδίδεη αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ζην Γήκν.
Νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο 5κεινύο επηηξνπήο, κεηαμύ απηώλ θαη ε επζαλαζία.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα δηελεξγεί βηνςία θαη λα εθδίδεη γλσκάηεπζε ζε πεξηπηώζεηο ιπζζύπνπησλ δώσλ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί θαξηέια ή παξαζηαηηθό γηα θάζε δών μερσξηζηά, όπνπ ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά όιεο νη εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη θαη λα παξαδίδεηαη κε ην πέξαο ησλ
εξγαζηώλ απηώλ, ζην Γήκν.
Ρέινο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμππεξεηήζεη όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα νδεγεζνύλ ζε απηόλ
από ην Γήκν, εληόο πάληα ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. Ζ ηπρόλ άξλεζε από ηελ πιεπξά ηνπ
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εληνιέα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε απηή.
Άξζξν 6ν : Τπνρξεψζεηο ηνπ εληνιέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άξζξν 7ν : Αλσηέξα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί έζησ
θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη
επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα
θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν
εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα,
αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο
αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ
εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα.
Άξζξν 8ν : Αλαζεψξεζε ηηκψλ
Νη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .

παξακέλνπλ

Άξζξν 9ν: Δίδνο Δξγαζηψλ
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Άξζξν 10ν: Παξαιαβή Δξγαζηψλ
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ δηελεξγείηαη από αξκόδηα Δπηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ.
Άξζξν 11ν: Τπνβνιή πξνζθνξψλ
Θάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο,
ζύκθσλα κε ην έληππν ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα
πεξηζζόηεξεο από κηα νκάδεο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή λα θηινμελήζεη κεγαιύηεξν
αξηζκό πεξηζηαηηθώλ .

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

Άξζξν 12ν: Τπνγξαθή χκβαζεο
Ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο
λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Άξζξν 13ν : Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ν εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο,
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Άξζξν 14ν : Δπίιπζε δηαθνξψλ
Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 15ν : Σξφπνο πιεξσκήο
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 24.747,92 € επξώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24% , γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ
πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα
κε ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ. Πην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο
ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν
θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο.
ΕΑΘΤΛΘΟ 10/03/2020

ΤΝΣΑΥΣΗΚΕ ΚΑΘ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΡΤΠΑΣΗ ΝΘΚΟΛΕΣΣΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΗΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
Γ/λζε : Ξιαηεία Γηνλ. Πνισκνύ 1,
29100, Εάθπλζνο

Δλέξγεηα : «ΠΑΡΟΥΖ ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΩΛ
ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΑ ΑΓΔΠΟΣΑ ΕΩΑ
ΤΛΣΡΟΦΗΑ»
Πξνυπ/ζκφο: 24.747,92 €
Θ.Α. 35.6117.002
Αξ. Κειέηεο 1/2020

3. ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΚΔΙΔΣΖ
Οκάδα 1 (Γεκνηηθέο ελφηεηεο Διαηίσλ-Αιπθψλ)
Α.Α. ΔΡΓΑΗΑ
1. ηείξσζε Θειπθψλ
2. ηείξσζε Αξζεληθψλ

CPV

ΑΡΗΘΚΟ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΩΛ

ΔΗΓΟ
ΕΩΟΤ

Σηκή κνλ. (€)

85200000-1

19

θχινο

100

1.900,00

»

17

θχινο

60

1.020,00

ΓΑΠΑΛΖ (€)

3. ηείξσζε Θειπθψλ

»

1

Γάηα

60

60,00

4. ηείξσζε Αξζεληθψλ

»

1

Γάηα

45

45,00

5. Απιή επίζθεςε κε
ελέζηκε ζεξαπεία

»

1

θχινοΓάηα

10

10,00

6. Ζιεθηξνληθή ζήκαλζε
θαη θαηαγξαθή-

»

32

θχινοΓάηα

15

480,00

40

θχινοΓάηα

17

680,00

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

»

2

Γάηα

50

100,00

»

1

θχινο

60

60,00

7. Δκβνιηαζκφο
8. Αθηηλνγξαθία
ςεθηαθή ή αλαινγηθή
9. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
10. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)

»

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

11. Οξζνπεδηθή
επέκβαζε (ζνβαξφ
πεξηζηαηηθφ, λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
12. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
13. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
14. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)
15. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)

»

1

θχινοΓάηα

350

»

1

Γάηα

60

60,00

»

1

θχινο

80

80,00

»

1

Γάηα

120

120,00

»

1

θχινο

180

180,00

16. Γηαρείξηζε
δειεηεξηαζκέλνπ

»

1

θχινοΓάηα

50

17. Δληαηηθή λνζειεία
(θαξκαθεπηηθή αγσγή,
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε)

»

20

θχινοΓάηα

25/εκέξα

500,00

18. Απνπαξαζίησζε

»

20

θχινοΓάηα

5

100,00

19. Απνπαξαζίησζε
εμσηεξηθή

»

20

θχινοΓάηα

15

300,00

»

1

θχινοΓάηα

35

35,00

»

100

θχινοΓάηα

4 αλά
παξάκεηξν

22. Οξνινγηθή εμέηαζε
γηα ιετζκαληα

»

5

θχινοΓάηα

15

75,00

23. Αηκνιεςία-Γεληθή
εμεηάζεηο αίκαηνο

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

20. Δπζαλαζία
επηθίλδπλνπ ή αληάησο
πάζρνληνο δψνπ
21. ΑηκνιεςίαΒηνρεκηθέο εμεηάζεηο
αίκαηνο

350,00

50,00

400,00

χλνιν

6.645,00

ΦΠΑ (24 %):

1.594,8

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ:

8.239,8

Οκάδα 2 (Γεκνηηθέο ελφηεηεο Αξηεκηζίσλ-Αξθαδίσλ)
Α.Α. ΔΡΓΑΗΑ
1. ηείξσζε Θειπθψλ
2. ηείξσζε Αξζεληθψλ

CPV

ΑΡΗΘΚΟ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΩΛ

ΔΗΓΟ
ΕΩΟΤ

Σηκή κνλ. (€)

85200000-1

18

θχινο

100

1.800,00

»

19

θχινο

60

1.140,00

ΓΑΠΑΛΖ (€)

3. ηείξσζε Θειπθψλ

»

1

Γάηα

60

60,00

4. ηείξσζε Αξζεληθψλ

»

2

Γάηα

45

90,00

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

5. Απιή επίζθεςε κε
ελέζηκε ζεξαπεία

»

1

θχινοΓάηα

10

10,00

6. Ζιεθηξνληθή ζήκαλζε
θαη θαηαγξαθή-

»

32

θχινοΓάηα

15

480,00

40

θχινοΓάηα

17

680,00

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

»

1

Γάηα

50

50,00

»

1

θχινο

60

60,00

»

1

θχινοΓάηα

350

»

1

Γάηα

60

60,00

»

1

θχινο

80

80,00

»

1

Γάηα

120

120,00

»

1

θχινο

180

180,00

16. Γηαρείξηζε
δειεηεξηαζκέλνπ

»

1

θχινοΓάηα

50

17. Δληαηηθή λνζειεία
(θαξκαθεπηηθή αγσγή,
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε)

»

22

θχινοΓάηα

25/εκέξα

550,00

18. Απνπαξαζίησζε

»

22

θχινοΓάηα

5

110,00

19. Απνπαξαζίησζε
εμσηεξηθή

»

22

θχινοΓάηα

15

330,00

»

1

θχινοΓάηα

35

35,00

»

100

θχινοΓάηα

4 αλά
παξάκεηξν

22. Οξνινγηθή εμέηαζε
γηα ιετζκαληα

»

1

θχινοΓάηα

15

15,00

23. Αηκνιεςία-Γεληθή
εμεηάζεηο αίκαηνο

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

7. Δκβνιηαζκφο
8. Αθηηλνγξαθία
ςεθηαθή ή αλαινγηθή
9. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
10. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
11. Οξζνπεδηθή
επέκβαζε (ζνβαξφ
πεξηζηαηηθφ, λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
12. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
13. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
14. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)
15. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)

20. Δπζαλαζία
επηθίλδπλνπ ή αληάησο
πάζρνληνο δψνπ
21. ΑηκνιεςίαΒηνρεκηθέο εμεηάζεηο
αίκαηνο

χλνιν
ΦΠΑ (24 %):

»

350,00

50,00

400,00

6.690,00
1605,60

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ:

8.295,6

Οκάδα 3 (Γεκνηηθέο ελφηεηεο Εαθπλζίσλ-Ιαγαλά)
Α.Α. ΔΡΓΑΗΑ
1. ηείξσζε Θειπθψλ
2. ηείξσζε Αξζεληθψλ

CPV

ΑΡΗΘΚΟ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΩΛ

ΔΗΓΟ
ΕΩΟΤ

Σηκή κνλ. (€)

85200000-1

21

θχινο

100

2.100,00

»

22

θχινο

60

1.320,00

ΓΑΠΑΛΖ (€)

3. ηείξσζε Θειπθψλ

»

1

Γάηα

60

60,00

4. ηείξσζε Αξζεληθψλ

»

1

Γάηα

45

45,00

5. Απιή επίζθεςε κε
ελέζηκε ζεξαπεία

»

1

θχινοΓάηα

10

10,00

6. Ζιεθηξνληθή ζήκαλζε
θαη θαηαγξαθή-

»

42

θχινοΓάηα

15

630,00

14

θχινοΓάηα

17

238,00

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

»

1

Γάηα

50

50,00

»

1

θχινο

60

60,00

»

1

θχινοΓάηα

350

»

1

Γάηα

60

60,00

»

1

θχινο

80

80,00

»

1

Γάηα

120

120,00

»

1

θχινο

180

180,00

»

1

θχινοΓάηα

50

7. Δκβνιηαζκφο
8. Αθηηλνγξαθία
ςεθηαθή ή αλαινγηθή
9. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
10. Κηθξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κε ελέζηκε
αλαηζζεζία (λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
11. Οξζνπεδηθή
επέκβαζε (ζνβαξφ
πεξηζηαηηθφ, λνζειεία
θαηά πεξίπησζε)
12. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
13. Αληηκεηψπηζε
θαηάγκαηνο (γχςνολάξζεθαο)
14. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)
15. Δπεκβάζεηο θνηιίαο
(λνζειεία θαηά
πεξίπησζε)
16. Γηαρείξηζε
δειεηεξηαζκέλνπ

»

350,00

50,00

ΑΔΑ: Ψ78ΘΩΡ1-Ι1Ψ

17. Δληαηηθή λνζειεία
(θαξκαθεπηηθή αγσγή,
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε)

»

20

θχινοΓάηα

25/εκέξα

500,00

18. Απνπαξαζίησζε

»

20

θχινοΓάηα

5

100,00

19. Απνπαξαζίησζε
εμσηεξηθή

»

20

θχινοΓάηα

15

300,00

»

1

θχινοΓάηα

35

35,00

»

70

θχινοΓάηα

4 αλά
παξάκεηξν

22. Οξνινγηθή εμέηαζε
γηα ιετζκαληα

»

1

θχινοΓάηα

15

15,00

23. Αηκνιεςία-Γεληθή
εμεηάζεηο αίκαηνο

»

1

θχινοΓάηα

20

20,00

20. Δπζαλαζία
επηθίλδπλνπ ή αληάησο
πάζρνληνο δψνπ
21. ΑηκνιεςίαΒηνρεκηθέο εμεηάζεηο
αίκαηνο

280,00

χλνιν

6.623,00

ΦΠΑ (24 %):

1.589,52

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ:

8.212,52

ΤΛΟΙΗΘΟ ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ
ΟΚΑΓΑ 1

8.239,80

ΟΚΑΓΑ 2

8.295,60

ΟΚΑΓΑ 3

8.212,52

ΤΛΟΙΟ ΟΚΑΓΩΛ 1+2+3

24.747,92

Νη κεηξνύκελεο πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αλ ππάξρεη έθηαθηε
αλάγθε.
ΖΑΚΤΝΘΟ 10/03/2020
ΕΛΕΓΞΑ-ΤΝΣΑΞΑ

ΒΑΡΤΠΑΣΗ ΝΘΚΟΛΕΣΣΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ

