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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με τις παρούσες προδιαγραφές προβλέπονται οι εργασίες της περισυλλογής
και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του Δήμου βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως
αυτός τροποποιείται με τον Ν. 4235/2014.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν
για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Για τους λόγους ότι αφενός ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει κατάλληλα
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή και αφετέρου τα
φιλοζωικά σωματεία σύμφωνα με επιστολή τους αδυνατούν να αναλάβουν
αυτό το έργο, κρίνεται σκόπιμο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε ιδιώτη.
Αντικείμενο της ανατεθείσας υπηρεσίας θα είναι η αιχμαλωσία των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, η
μεταφορά τους σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις και η μεταφορά
τους σε κατάλληλο ενδιαίτημα (εφόσον απαιτείται για προσωρινή φιλοξενία).
Επιπλέον επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει επί του παρόντος δημοτικό
καταφύγιο θα πρέπει η υπηρεσία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων μετά την
περισυλλογή, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, να ανατεθεί σε ιδιώτη που
διαθέτει ειδικό ενδιαίτημα για μικρά ζώα. Η φιλοξενία των ζώων στο
ενδιαίτημα θα είναι προσωρινή και θα αφορά την παρακολούθηση ζώων
ύποπτων για μεταδοτικά νοσήματα ή ύποπτων για απρόκλητα επιθετική
συμπεριφορά, και την αποθεραπεία ζώων μετά από επεμβάσεις στείρωσης ή
περίθαλψης. Τα ζώα μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, πόρισμα του
αρμόδιου κτηνιάτρου ή την αποθεραπεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4039/2012 θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα γίνει απευθείας ανάθεση με απόφαση
Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Η
δαπάνη
έχει
προϋπολογισθεί
στο
ποσό
των
9.995,64
€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την με Κ.Α.
70.6117.012 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2018.
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Οι ετήσιες ανάγκες για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων
συντροφιάς προεκτιμήθηκαν ως εξής:
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Επεμβάσεις
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων

85

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Ημέρες
353

Οι ποσότητες της προμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και
μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες
εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 24/05/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χανιά, 24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 9.995,64 € (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ I.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Επεμβάσεις Τιμή Μονάδας
(€)

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, μεταφορά και
επανατοποθέτηση

85

45

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι
ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ημέρες

Φιλοξενία αδέσποτων ζώων/24ωρο

353

Τιμή μονάδας
(€)
12,00
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΙ

Δαπάνη
(€)
3.825,00

918,00
4.743,00
Δαπάνη
(€)
4.236,00
1.016,64
5.252,64

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ
9.995,64
(Οι ποσότητες επεμβάσεων του προϋπολογισμού έχουν υπολογιστεί κατ’
εκτίμηση και μπορεί να διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επιτόπου
ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ΟΜΑΔΑΣ Ι ο ανάδοχος θα
πρέπει να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή σκύλων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω
δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:




Έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτή σκύλων στην Εφορία.
Πιστοποίηση εκπαιδευτή σκύλων.
Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για
την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων.

2. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ο ανάδοχος θα
πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά επί
ποινή αποκλεισμού:



Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων.
Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 24/05/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χανιά, 24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 9.995,64 € (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων
ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
Δήμου βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε
με τον Ν. 4235/2014.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 3 – Υποβολή προσφοράς
Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες
τις ομάδες.
Άρθρο 4 – Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Άρθρο 5 - Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού
συμβατικού ποσού.
Άρθρο 7 - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.
Για την υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων το τιμολόγιο θα
συνοδεύεται από τα εξής:
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Έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου από τον Δήμο για επέμβαση
περισυλλογής.



Βεβαίωση του αναδόχου για την περισυλλογή η οποία θα
αναφέρει την ημερομηνία και την τοποθεσία περισυλλογής του ζώου η
οποία θα συνοδεύεται από την καρτέλα του ζώου.

Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο
τέλος κάθε μήνα. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες
τον ανάδοχο φόροι και βάρη.
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται απολογιστικά βάσει βεβαιώσεων, στο
τέλος κάθε μήνα.
Άρθρο 8 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη
για το κατά την εκτέλεση της εργασίας (τυχόν) απασχολούμενο προσωπικό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που (τυχόν)
απασχολεί.
Άρθρο 9 – Έκπτωση αναδόχου
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις ή σε περίπτωση
πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις
διαδικασίες που προβλέπονται.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 – Υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων
Η περισυλλογή θα γίνεται μόνο ύστερα από ειδική εντολή της αναθέτουσας
υπηρεσίας και καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται εφόσον η υπηρεσία
δεν είναι ενήμερη, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά. Ο ανάδοχος θα
ειδοποιείται εγγράφως από τον Δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει
στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την
ασφαλή μεταφορά του. Το ζώο θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο ή
σε ιδιωτικό κτηνιατρείο ανάλογα με την περίπτωση, (το οποίο θα το
υποδεικνύει
η
υπηρεσία),
και
αφού
γίνουν
οι
κατάλληλες
εξετάσεις/επεμβάσεις θα μεταφέρεται σε ενδιαίτημα φιλοξενίας ή σε
εθελοντές μέλη φιλοζωϊκών σωματείων τα οποία θα αναλάβουν την
αποθεραπεία του και στην συνέχεια θα επανατοποθετείται (από το συνεργείο
περισυλλογής με έγγραφη εντολή) στο οικείο του περιβάλλον. Σε περίπτωση
έκτακτου ή επείγοντος περιστατικού η επέμβαση του αναδόχου θα πρέπει να
είναι άμεση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση στη οποία θα
αναγράφονται η ημερομηνία και τοποθεσία περισυλλογής του ζώου και να
τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα υπάρχει καρτέλα καταγραφής του
ζώου με φωτογραφία του και όλα τα στοιχεία που αφορούν την περισυλλογή
και επανατοποθέτησή του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γραπτώς για
την εξέλιξη των εργασιών μηνιαία και κάθε τέλος του μήνα να υποβάλλεται
αναλυτικός απολογισμός που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως βεβαιώσεις
περισυλλογής και τις αντίστοιχες καρτέλες καταγραφής.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της
εργασίας.
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Άρθρο 2 - Υπηρεσία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
Η φιλοξενία των αδέσποτων ζώων θα γίνεται σε ειδικό οίκημα
(ενδιαίτημα/καταφύγιο) όπου θα παρέχεται τροφή, κατοικία, περιποίηση,
παρακολούθηση σε υγιή ή εν αναρρώσει αδέσποτα ζώα.
Το ενδιαίτημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 24/05/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χανιά, 24/05/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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