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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριδαία 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 22063

Σύμβαση παροχής υπηρεσίας για την «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας» ποσού 18.414,00 χωρίς το ΦΠΑ (22.833,36
με ΦΠΑ 24%).

Στο Δήμο Αλμωπίας σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη
οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
1) Ο Δήμος Αλμωπίας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Μπίνο
Δημήτριο.
2) Η επιχείρηση « ΑΝΝΑ Ι.ΤΟΜΑ » κτηνίατρος, με έδρα την Αριδαία – Εμμανουήλ Παπά
& Αθανασίου Διάκου, ΑΦΜ: 135030658, ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ.
α

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1 Ν.3852/2010, και
έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση της ανωτέρω παροχής εργασίας.
Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ
25.7336.0011.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7. Το άρθρο 114 του Δ.Κ.Κ.
8. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας « Κτηνιατρικές εργασίες , σημάνσεις ,
εμβολιασμοί ».
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την

αριθμ. 388 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 395 στα λογιστικά
βιβλία του Δήμου.
10. Την υπ’ αριθ. 5/2017 , ΑΔΑΜ: 17REQ001812384 μελέτη-προϋπολογισμό του Τμήματος

Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας
«Κτηνιατρικές εργασίες , σημάνσεις , εμβολιασμοί » ποσού 24.552,00
€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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11. Τη υπ’ αριθ. 158/2017 , ΑΔΑ: ΩΥΗ4ΩΨΩ-Ψ4Φ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για

τη διάθεση της πίστωσης.
12. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 17REQ001907256.
13. Την αριθ. Πρωτ. 19808/29-8-2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
14. Την αριθμ. Πρωτ. 21032/7-9-2017 προσφορά που υποβλήθηκε από την Άννα Ι. Τόμα

( κτηνίατρο ) με την οποία προσέφερε έκπτωση 7%.
συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος»,
σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι παροχή Κτηνιατρικών εργασιών, σημάνσεις,
εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας η οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα
με την 5/2017 μελέτη (τεχνική έκθεση – ενδεικτικό προϋπολογισμό) του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και των παραρτημάτων της η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω εργασία , με την διαδικασία που
προβλέπεται στην ανωτέρω μελέτη (τεχνική έκθεση – ενδεικτικό προϋπολογισμό) και η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της παρούσης στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του
Δήμου Αλμωπίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας
στον ανάδοχο σε ζώα που μεταφέρονται στο ιατρείο είτε από το εντεταλμένο συνεργείο
περισυλλογής του Δήμου Αλμωπίας είτε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο (π.χ. μεταφορά από
πολίτη) .
Ο ανάδοχος από τη στιγμή παραλαβής του αδέσποτου ζώου το οποίο περισυλλέγεται για
πρώτη φορά, εφαρμόζει υποχρεωτικά μία σειρά κτηνιατρικών πράξεων όπως αυτές
αποτυπώνονται στον ν.4039/12 και τις τροποποιήσεις του (ν.4235/14) και πιο συγκεκριμένα:
1. Ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania

spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη
ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση
2. Κτηνιατρική εξέταση του ζώου
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3. Στείρωση των θηλυκών ζώων ή και αρσενικών ζώων εφόσον κριθεί απαραίτητο ή
ληφθεί απόφαση της πενταμελούς επιτροπής
4. Σήμανση με την τοποθέτηση στην αριστερή εσωτερική πλευρά του τράχηλου του

ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), σύμφωνο με
το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX και καταχώριση στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς και
των ιδιοκτητών τους.
5. Εμβολιασμός του ζώου
6. Αποπαρασίτωση
7. Τοποθέτηση περιλαίμιου ενιαίου χρώματος στο οποίο τοποθετείται η κονκάρδα
αντιλυσσικού εμβολιασμού
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είναι
τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι
πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω
γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες
ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα,
εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
Με το πέρας των κτηνιατρικών πράξεων και την αποθεραπεία του ζώου, αυτό παραδίδεται
στο εντεταλμένο συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Αλμωπίας ή σε αυτόν που είχε τη
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας συνοδευόμενη και με γραπτή εντολή για τη
μεταφορά του, προκειμένου να ακολουθηθεί η πορεία σύμφωνα με τον προβλεπόμενο
προορισμό του ζώου (επανατοποθέτηση, υιοθεσία, κ.α.)
Ο Δήμος Αλμωπίας συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αριδαίας «Η ΕΛΠΙΔΑ» στο
πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελούνται είναι οι εξής :
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΜΗ

ΦΠΑ

ΤΕΛ.

24%
1,36
1,55
1,94
0,78

ΜΟΝ.
7,04
8,00
10,04
4,03

0,78

4.03

2,40
24,00

12,40
124,00

1
2
3
4

Αντιλυσσικό εμβόλιο
Πενταπλούν εμβόλιο
Επταπλούν εμβόλιο
Αποπαρασιτώσεις

ΜΟΝ.(€)
5,68
6,45
8,10
ζώων 3,25€/25κ.ζώου

5

(εσωτερική-αμπούλα)
Αποπαρασιτώσεις

ζώων 3,€25/25κ.ζώου

6
7

(εξωτερική-αμπούλα)
Ευθανασία
Στείρωση θηλυκού ζώου (σκύλου)

10,00
100,00

ΤΙΜΗ
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8

Στείρωση

14,40

74,40

9
10
11

(σκύλου)
Στείρωση γάτας
50,00
Νοσηλεία-οροθεραπεία
10,00€/ημερ.
15/νθήμερη
παρακολούθηση 80,00

12,00
2,40
19,20

62,00
12,40
99,20

12

λυσσύποπτων ζώων
Ηλεκτρονική
σήμανση

και 13,35

3,20

16,55

13

παράβολο
Ορολογική

την 15,00

3,60

18,60

κατά της Leishmania spp
Σήμανση με λουράκι
Γενική εξέταση αίματος
Εξέταση για την Ehrlihia spp
Κτηνιατρικές
υπηρεσίες

4,50
1,08
10,00
2,40
15.00
3.60
που Ανάλογα με την

5,58
12,40
18.60

κρίνονται

δεν περίπτωση

ανίχνευση

14
15
16
17

αρσενικού

εξέταση
τίτλου

ζώου 60,00

για

αντισωμάτων

απαραίτητες

και

μπορούν να προβλεφθούν
Συνολικό ποσό 19.800,00 ευρώ + 4.752,00 (ΦΠΑ 24%) = 24.552,00 ευρώ -1.718,64 ευρώ
( έκπτωση 7%) = 22.833,36 ευρώ με το ΦΠΑ 24%.
Ο Δήμος μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να αυξομειώσει τις ποσότητες , που όμως συνολικά
δεν μπορούν να υπερβούν το παραπάνω ποσό. Λόγω του ενδεικτικού των ποσοτήτων που
προβλέπονται στην μελέτη θα υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου η
αναπροσαρμογή , του ποσού επί έλαττον ή πλέον των ποσοτήτων. Η αναπροσαρμογή του
ποσού δεν θα υπερβαίνει το όριο της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Άρθρο 2
Διάρκεια
1.

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 3
Αμοιβή
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 18.414,00 € χωρίς το ΦΠΑ
( 22.833,36 € με το ΦΠΑ 24%), για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Κτηνιατρικές
εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας» , για τη
συνολική ποσότητα υπηρεσιών & αναλωσίμων – φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν
προβλεφθεί στην 5/2017 μελέτη (τεχνική έκθεση – ενδεικτικό προϋπολογισμό) του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνει
για μικρότερη ποσότητα η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου θα προσδιορίζεται αναλογικά.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής
1. Η πληρωμή της αντισυμβαλλόμενης θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση της
εργασίας, να καταβάλει στην Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.

2. Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος
εισοδήματος κ.λ.π.).
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Της αντισυμβαλλόμενης
Η ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω εργασία , σύμφωνα με την 5/2017
μελέτη (τεχνική έκθεση – ενδεικτικό προϋπολογισμό) του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
• Ο συνεργαζόμενος με τον Δήμο Αλμωπίας κτηνίατρος , οφείλει να εκτελεί τις
αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς όπως αυτή ορίζεται από τον Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις του
(ν.4235/14) καθώς και της επιστημονικής επιτροπής όπως αυτή ορίζεται στον ν.
4235/14 σχετικά με τον χαρακτηρισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως επικίνδυνα
και πιθανή απόφαση για το μέλλον τους.
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•

Κατά την εισαγωγή του ζώου για πρώτη φορά, ο κτηνίατρος υποχρεούται στη
δημιουργία ατομικής καρτέλας του ζώου η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ 1711/150664/28-11-2014 (ΦΕΚ
3249/τ.Β’/2014) και ταυτόχρονα να συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα βιβλία που
προβλέπονται σε αυτήν.

•

Παράλληλα με τη δημιουργία ατομικής καρτέλα συμπληρώνεται από τον
συνεργαζόμενο κτηνίατρο και το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ζώου στο οποίο
επισυνάπτεται το αντίγραφο της ηλεκτρονικής σήμανσης.

•

Τα στοιχεία των εισερχομένων ζώων μαζί με αυτά των εκτελεσθέντων κτηνιατρικών
υπηρεσιών και του κόστους τους διαβιβάζονται στον Δήμο σε μηνιαία βάση.

•

Το εν λόγο αρχείο (καρτέλες, βιβλιάρια, βιβλία) παραδίδεται στον Δήμο με το πέρας
της σύμβασης ή σε άλλη περίπτωση όποτε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλμωπίας.

•

Ο

κτηνίατρος

οφείλει

να

παραβρίσκεται

στους

ετήσιους

αντιλυσσικούς

εμβολιασμούς οι οποίοι θα διενεργούνται ανά τοπική κοινότητα σε χρόνο και τρόπο ο
οποίος θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Αλμωπίας, καθώς και σε κάθε έκτακτο περιστατικό που κρίνεται αναγκαία η
παρουσία του.
•

Ο κτηνίατρος οφείλει να παραβρίσκεται σε ενημερωτικές επιμορφωτικές
δραστηριότητες και ομιλίες προαγωγής της φιλοζωίας, αντιμετώπισης μεταδοτικών
ασθενειών των ζώων συντροφιάς κ.α. κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλμωπίας.

•

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού λυσσύποπτου ζώου, ο κτηνίατρος
υποχρεούται σε δεκαπενθήμερη παρακολούθησή του σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τη συμπλήρωση και αποστολή του δελτίου παρακολούθησης του ζώου
καθώς και πιθανής του φιλοξενίας για αυτό το διάστημα. Η υπηρεσία έχει εφαρμογή
και σε κάθε άλλη ασθένεια που δύναται να απειλήσει τη δημόσια υγεία και για την
οποία προβλέπεται απομόνωση του ύποπτου ζώου. Σε περίπτωση θανάτου του
λυσσύποπτου ζώου, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή
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περιγράφεται στην ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 «Πρόγραμμα επιτήρησης και
καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» και την τροποποίησή της (ΚΥΑ Α.Π.
3941/120925/7-10-2013).
•

Ο κτηνίατρος υποχρεούται να παρέχει εγκαίρως και με τη δέουσα επιστημονική
επιμέλεια κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα, εφόσον του ζητηθεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Για το λόγο
αυτό υποδεικνύει στο Δήμο το άτομο επικοινωνίας με τον κτηνίατρο το οποίο είναι
διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο.

•

Ο κτηνίατρος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για
κάθε αλλαγή του σχετικού προσώπου, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό κενό
στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Β. Του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιωθεί η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της
εργασίας, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή .
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και
επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς
τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση
χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον αντισυμβαλλόμενο κανενός
ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον
αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη
συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 6
Λοιπά στοιχεία

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
α) Η αριθμ.

5/2017 , ΑΔΑΜ: 17REQ001812384 2017-08-11 , μελέτη- ενδεικτικός

προϋπολογισμός
β) Η αριθμ. 21884/13-9-2017 , ΑΔΑ: ΨΛΟΑΩΨΩ-ΩΙΤ
β)Η αριθμ. 21032/7-9-2017 προσφορά .

απόφαση ανάθεσης

17SYMV001945653 2017-09-14

Άρθρο 7
Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

της παρούσας.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και
αποδέχεται αυτά χωρίς καμιά επιφύλαξη.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα
αντίγραφα (ένα για τον
αντισυμβαλλόμενο και τρία για τον Δήμο), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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