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ΔΗΜΟΣ Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ Α ΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
για το

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

ΖΩΩΝ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.994,26

Φ.Π.Α 24%

14.398,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.392,88

Κ.Α

00-6495.012

CPV

85200000-1
85210000-3
98390000-3
15713000-9
39300000-5
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Προϋπολογισμός:74.392,88€
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος για την προστασία των
Αδέσποτων Ζώων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄/02.02.2012) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι
Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
Σκοπός του προγράμματος για την προστασία των αδέσποτων ζώων είναι η αντιμετώπιση των
θεμάτων υγείας, καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, η αντιμετώπιση ασθενειών που μπορεί να
απειλούν τα ίδια τα ζώα αλλά και τους ανθρώπους (λύσσα κ.λ.π.),ο έλεγχος του πληθυσμού τους
καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα των ζώων.
Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος απαιτείται:
 Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (στείρωση, εμβολιασμός, λοιπές κτηνιατρικές πράξεις)
 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
 Η φύλαξη και διαμονή - μετεγχειρητική φροντίδα σε οργανωμένο χώρο
 Η μεταφορά τους προς και από τον κτηνίατρο, τον χώρο φύλαξης και διαμονής τους κ.λ.π.
 Η σίτιση των ζώων και
 Η διάθεση εξοπλισμού (άμμο, κολάρα, παγίδες κ.λ.π.)
Ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το
αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ανέρχεται περίπου στα 100 σκυλιά και 970 γάτες.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του Προγράμματος για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων
αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 74.392,88€

Η ανάλυση της δαπάνης παρουσιάζεται στην ενότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της παρούσας μελέτης.
Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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ΟΜΑΔΑ Α
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι κτηνιατρικές πράξεις που θα γίνονται έχουν ως κάτωθι :
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

Στείρωση θηλυκού σκύλου
Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσημα

2

Στείρωση αρσενικού σκύλου
Αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσημα

3

Εμβόλιο ζώου
Αντιλυσσικό

4

Αποπαρασίτωση ζώου
Με χάπια

5

Αντιπαρασιτικό κολάρο ή αμπούλα

6

Ηλεκτρονική σήμανση ζώου
Με microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία

7

Γενική εξέταση αίματος

8

Σήμανση με περιλαίμιο-μεταλλική κονκάρδα
Σύμφωνα με τον νόμο

9

Εξετάσεις καλαζάρ (Λεισμανίωσης)

10

Στείρωση θηλυκής γάτας

11

Στείρωση αρσενικής γάτας

12

Ευθανασία και αποτέφρωση
(εάν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο)

13

Θεραπεία αφροδίσιου νοσήματος
Να περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή 30 ημερών

14

Δάγκωμα ανθρώπου από σκύλο λυσσίποπτο παρακολούθηση του ζώου ως
λυσσίποπτο (κατά τον νόμο) με έκδοση πιστοποιητικού υγείας.
Περισυλλογή ζώου ακόμα και αυτού με ακραία επιθετική συμπεριφορά από το εκπαιδευμένο
προσωπικό και παρακολούθηση της υγείας και συμπεριφοράς του για 14 ημέρες και έκδοση
πιστοποιητικού ως μη λυσσίποπτου.
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Σε περίπτωση θανάτου του ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσίποπτο, αποστολή του εγκεφάλου του ζώου
στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας.

15

Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας
Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών

16

Θεραπεία ερλιχίωσης
Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών

17

Ορθοπεδικά Χειρουργεία σκύλου

18

Ορθοπεδικό χειρουργείο γάτας

19

Ακτινογραφία

20

Ακτινογραφία με βάριο ζώου

21

Βιοχημικές εξετάσεις ζώου (ανά παράμετρο)

22

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις ζώου

23

Γαστροσκόπηση ζώου

24

Χειρουργείο όγκου ζώου

25

Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)

26

Εξέταση ερλιχίωσης

27

Υπέρηχος

28

Θεραπεία Καλαζάρ (Λεισμανίωσης)
Φαρμακοθεραπεία επί καθημερινής βάσεως με ένα μήνα παραμονή

29

Εξέταση FIV FELV

30

Δερματοστιξία
Με ανεξίτηλο μελάνι στο αριστερό αυτί.



Οι κτηνιατρικές πράξεις που χρειάζονται τα αδέσποτα ζώα θα γίνονται από ανάδοχο
κτηνίατρο αφού ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό αυτής της ειδικότητας.



Επιλέγονται να γίνουν πράξεις που χαρακτηρίζονται απαραίτητες σύμφωνα με τη
νομοθεσία.



Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, σε χώρο που διαθέτει την
κατάλληλη υποδομή και είναι αδειοδοτημένος για την διενέργεια αυτών των κτηνιατρικών
πράξεων.



Όλες οι ιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της κτηνιατρικής
επιστήμης.



Πριν την επανατοποθέτηση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, θα πραγματοποιείται
σήμανση αυτών που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα
(τοποθέτηση micro-chip),και ειδικά οι σκύλοι θα φέρουν αντιπαρασιτικό κολάρο με
αποδεικτικό εμβολίου λύσσας.



Στις δαπάνες περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:
φάρμακα, υλικά φαρμακείου, υλικά ασφαλείας κ.λπ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί
 Βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται τα ζώα που εισέρχονται και εξέρχονται
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Βιβλίο των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων
Καρτέλα ζώου που θα συνοδεύει το ζώο. Στην καρτέλα θα επισυνάπτονται αντίγραφα των
πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, το test Καλαζάρ, Αυτοκόλλητα των εμβολίων και
φωτογραφία του ζώου. Κατά την επιστροφή του ζώου στο Δήμο η καρτέλα θα
παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο – διαχειριστή του προγράμματος για την προστασία
των αδέσποτων ζώων.

Επιπλέον, λόγω
 Των συχνών τραυματισμών από διερχόμενα οχήματα ή της απειλητικής για τη ζωή
κατανάλωση ουσιών (φόλες) που απαιτούν την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών


Της αναγκαιότητας συχνών επισκέψεων του αρμόδιου υπάλληλου στην κτηνιατρικό χώρο
για λόγους ενημέρωσης, συνεργασίας, κ.λ.π.



Του εκ της νομοθεσίας περιορισμού στην κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματα του
Δήμου
Απαιτείται ο κτηνιατρικός χώρος να βρίσκεται σε ακτίνα έως 15 χλμ. από το Δήμο Ηρακλείου
Αττικής.
Κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται όλες τις μέρες τις εβδομάδος από τις 09:00 έως τις 21:00
πλην επίσημων αργιών (Πάσχα, Χριστούγεννα, Εθνικές Επετείους κ.λ.π.).

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από συνεργείο στελεχωμένο με άτομα, κατάλληλης
εκπαίδευσης και εμπειρίας σε θέματα αφορούν στο χειρισμό των αδέσποτων ζώων.
Σε περίπτωση που απαιτείται αναισθητοποίηση ζώου για τη σύλληψη του, αυτή θα
πραγματοποιείται από κτηνίατρο που θα συμμετέχει κατά περίπτωση στο συνεργείο.
Ο προγραμματισμός της περισυλλογής και μεταφοράς γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με το συνεργείο.
Η περισυλλογή πραγματοποιείται όλες τις μέρες τις εβδομάδος από τις 09:00 έως τις 21:00 πλην
επίσημων αργιών (Πάσχα, Χριστούγεννα, Εθνικές Επετείους κ.λ.π.).
Η σύλληψη και μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται με μέσα και τρόπο που ορίζονται από τις
αρχές περί προστασίας των ζώων κατά την κείμενη νομοθεσία.
Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει κατάλληλο εξοπλισμό για τη σύλληψη των ζώων ώστε να
εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα του για τη διευκόλυνση της περισυλλογής και της
μεταφοράς τους.
Για το χειρισμό των αδέσποτων ζώων, οι ομάδες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα
εργαλεία σύλληψης και ασφαλούς χειρισμού των αδέσποτων ζώων.
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Η μετακίνηση του συνεργείου καθώς και η μεταφορά των ζώων θα πραγματοποιείται με
αυτοκίνητο ιδιόκτητο που θα διαθέτει ατομικούς μεταλλικούς κλωβούς κατάλληλους για τη
μεταφορά των περισυλλεγμένων ζώων.
Η μεταφορά των ζώων θα γίνεται προς τον ανάδοχο κτηνίατρο και αφού γίνουν οι κατάλληλες
εξετάσεις/επεμβάσεις θα μεταφέρονται στο κατάλληλο ενδιαίτημα ή θα επιστρέφουν στον τόπο
περισυλλογής τους.

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται στο ενδιαίτημα του αναδόχου για προσωρινή φιλοξενία μέχρι
την αποθεραπεία τους ή για παρακολούθηση. Κατόπιν θα επανέρχονται στο φυσικό τους
περιβάλλον. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και το
προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του ζώου ο ανάδοχος θα μεριμνά χωρίς επιπλέον χρηματικό
τίμημα τη σίτιση και εν γένει την ευζωία του αδέσποτου ζώου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
α) Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
β) Κτιριακές εγκαταστάσεις που να πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής & διαφύλαξης και
γ) κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη νοσηλεία, καθαριότητα και
σίτιση των αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για τον καθημερινό έλεγχο αυτών.
Το ενδιαίτημα θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό (>80) αδειοθετημένων θέσεων φιλοξενίας
ζώων προκειμένου να εξασφαλίζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του προγράμματος με
τρόπο σύννομο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού τόσο για
το Κτηνιατρείο όσο και για το Ενδιαίτημα

Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στείρωση θηλυκού σκύλου

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
46,00

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσημα

2

Στείρωση αρσενικού σκύλου

41,00

Αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσημα

3

Εμβόλιο ζώου

10,00

Αντιλυσσικό

4

Αποπαρασίτωση ζώου

5,00

Με χάπια

5

Αντιπαρασιτικό κολάρο ή αμπούλα

10,00

6

Ηλεκτρονική σήμανση ζώου

12,00

Με microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία

7

Γενική εξέταση αίματος

8,00

8

Σήμανση με περιλαίμιο-μεταλλική κονκάρδα

8,00

Σύμφωνα με τον νόμο

9

Εξετάσεις καλαζάρ (Λεισμανίωσης)

20,00

10

Στείρωση θηλυκής γάτας

36,00

11

Στείρωση αρσενικής γάτας

34,50

12

Ευθανασία και αποτέφρωση

15,00

(εάν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο)

13

Θεραπεία αφροδίσιου νοσήματος

60,00

Να περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή 30 ημερών

14

Δάγκωμα ανθρώπου από σκύλο λυσσίποπτο παρακολούθηση του
ζώου ως λυσσίποπτο (κατά τον νόμο) με έκδοση πιστοποιητικού
υγείας.

15,00

Περισυλλογή ζώου ακόμα και αυτού με ακραία επιθετική συμπεριφορά από το
εκπαιδευμένο προσωπικό και παρακολούθηση της υγείας και συμπεριφοράς του για
14 ημέρες και έκδοση πιστοποιητικού ως μη λυσσίποπτου.
Σε περίπτωση θανάτου του ζώου ή εάν αυτό κριθεί λυσσίποπτο, αποστολή του
εγκεφάλου του ζώου στο ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας.

15

Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας

115,00

Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών
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16

Θεραπεία ερλιχίωσης

138,00

Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή τουλάχιστον 21 ημερών

17

Ορθοπεδικά Χειρουργεία σκύλου

36,00

18

Ορθοπεδικό χειρουργείο γάτας

36,00

19

Ακτινογραφία

14,00

20

Ακτινογραφία με βάριο ζώου

4,00

21

Βιοχημικές εξετάσεις ζώου (ανά παράμετρο)

6,00

22

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις ζώου

23

Γαστροσκόπηση ζώου

24

Χειρουργείο όγκου ζώου

92,00

25

Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)

7,00

26

Εξέταση ερλιχίωσης

22,00

27

Υπέρηχος

37,00

28

Θεραπεία Καλαζάρ (Λεισμανίωσης)

60,00
7,00

138,00

Φαρμακοθεραπεία επί καθημερινής βάσεως με ένα μήνα παραμονή

29

Εξέταση FIV FELV

30

Δερματοστιξία

7,00
Άνευ κόστους

Με ανεξίτηλο μελάνι στο αριστερό αυτί.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περισυλλογή αδέσποτου ζώου
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

1.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταφορά αδέσποτου ζώου
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

1.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) άνευ ΦΠΑ

Ανά περισυλλογή

8,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) άνευ ΦΠΑ

Ανά Μεταφορά
(έως 6 σκύλους ή έως
12 γάτες συγχρόνως)

43,50

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
α/α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαμονή – Φύλαξη αδέσποτου ζώου
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ανά ημέρα

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€)
7,00
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α
α/α

Περιγραφή
Υπηρεσίας

CPV

Κ.Α

1

Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες

85200000-1

2

Περισυλλογή
αδέσποτων ζώων

98390000-3

3

Μεταφορά
αδέσποτων ζώων

98390000-3

4

Διαμονή – Φύλαξη 85210000-3
αδέσποτων ζώων

00-6495.012

ΣΥΝΟΛΑ

Δαπάνη €

ΦΠΑ24%€

Συνολική Δαπάνη
€

54.032,26

12.967,74

67.000,00

54.032,26

12.967,74

67.000,00

Επειδή δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των αδέσποτων ζώων που θα
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλά ούτε και το είδος των υπηρεσιών που καθ΄
ένα από αυτά θα χρειασθεί για την ΟΜΑΔΑ Α δεν είναι δυνατό να γίνει προμέτρηση.
Ως εκ τούτου ο ανάδοχος θα προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες σύμφωνα με τις προκύπτουσες
ανάγκες, Τη δαπάνη για τις υπηρεσίες της ΟΜΑΔΑΣ Α θα ανέλθει συνολικά μέχρι το ποσό των
67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
παραπάνω υπηρεσιών.
Οι προσφορές για την ομάδα Α θα κατατεθούν υπό τη μορφή ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης.

Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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«Πρόγραμμα για την Προστασία των
Αδέσποτων Ζώων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
-----------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Μ. : 27ΔΠ/2019
Προϋπολογισμός:74.392,88€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
---------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Πρόγραμμα για την Προστασία των
Αδέσποτων Ζώων»

Α. Μ. : 27ΔΠ/2019
Προϋπολογισμός:74.392,88€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τροφή για σκύλους
(στειρωμένους) –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μικρή κροκέτα
για ενήλικους σκύλους με
πρωτεΐνες όχι κάτω του 22% και λίπη όχι άνω του
10% .

600kg

2

Τροφή για σκύλους Κουτάβια

Μικρή Κροκέτες για κουτάβια με πρωτεΐνες όχι
κάτω των 28% και λιπαρά όχι πάνω των 14%

50kg

3

Τροφή για γάτες
(στειρωμένες) ενήλικες

Ξηρά τροφή για στειρωμένες γάτες, υποστηρίζει
τον έλεγχο βάρους και την υγεία του
ουροποιητικού
συστήματος,
πλούσια
σε
αντιοξειδωτικά
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
(περίπου)
Πρωτεΐνη:
32%
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 15% - Ανόργανη
ύλη: 7% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 4%.

800kg

4

Τροφή για γάτες
νεαρές

Ξηρά Τροφή. Θα πρέπει να περιέχει σωστά
επίπεδα πρωτεϊνών για την ανάπτυξη του
σώματος, ασβέστιο για την δόμηση γερών δοντιών
και οστών και τις βιταμίνες που χρειάζονται για την
ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού.
Επιπλέον, η σύσταση της πρέπει να διευκολύνει το
μικρό γατάκι να μασάει.
Συστατικά
(περίπου):
Πρωτεΐνη:
34%
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 18% - Ανόργανη
ύλη: 7,2% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,2%.

50kg

5

Άμμος για γάτες

Άμμος για γάτες με μπετονίτη
Φυσικός μπετονίκης, συμπαγής κόκκοι,χωρίς
σκόνη, υψηλή απορροφητικότητα και υψηλός
έλεγχος οσμών. Συσκευασία 10lt

54τμχ

6

Υποσέντονα για ζώα

Υποσέντονα διαστάσεων 60Χ90
Απορροφητικά, χωρίς χλώριο. Συσκευασία 15 τμχ.

150 τμχ
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ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Παγίδα γάτας

Διαστάσεις ≈ 78cm x 30cm x 30 cm
Κατασκευασμένη από συρμάτινο πλέγμα
( ≈2,5 cm x 2,5cm,1,6mm) υψηλής αντοχής.
Σταθερό δάπεδο.
Με πόρτα εμπρός, πίσω και στα πλάγια.
Εύκολη ενεργοποίηση και αυτόματο
κλείσιμο της πόρτα με την είσοδο της γάτας.

6τμχ

Ηράκλειο Αττικής :19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
---------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Πρόγραμμα για την Προστασία των
Αδέσποτων Ζώων»

Α. Μ. : 27ΔΠ/2019
Προϋπολογισμός:74.392,88€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β
α/α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Τροφή για σκύλους
(στειρωμένους) –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

600kg

1,55/kg

930,00

2

Τροφή για σκύλους Κουτάβια

50kg

1,70/kg

85,00

3

Τροφή για γάτες
(στειρωμένες) ενήλικες

800kg

2,30/kg

1.840,00

4

Τροφή για γάτες
νεαρές

50kg

2,50/kg

125,00

5

Άμμος για γάτες

54τμχ

8,00

432,00

6

Υποσέντονα για ζώα

150τμχ

11,00

1.650,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.062,00

ΦΠΑ 24%

1.214,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.276,88

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)

Παγίδα γάτας

6τμχ

150,00

ΔΑΠΑΝΗ (€)
900,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

900,00

ΦΠΑ 24%

216,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.116,00
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ
α/
α

Περιγραφή
Υπηρεσίας

CPV

1

Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες

85200000-1

2

Περισυλλογή
αδέσποτων
ζώων

98390000-3

3

Μεταφορά
αδέσποτων
ζώων

98390000-3

4

Διαμονή –
Φύλαξη
αδέσποτων
ζώων

85210000-3

5.

Τροφές
Αδέσποτων
Ζώων
(τροφές
κ.λ.π)

15713000-9

6

Λοιπά
αναλώσιμα

39300000-5

7

Προμήθεια
εξοπλισμού

39300000-5

Κ.Α

Δαπάνη € ΦΠΑ24% Συνολική Συνολική Συνολική
€
Δαπάνη € δαπάνη δαπάνη για
για το έτος
το έτος
2019
2020

54.032,26 12.967,74 67.000,00 28.714,00

38.286,00

00-6495.012
5.062,00 1.214,88

Σύνολα

6.276,88

1.100,00

5.176,88

900,00

216,00

1.116,00

186,00

930,00

59.994,26

14.398,62

74.392,88

30.000,00

44.392,88

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όποια εκ των δύο
ομάδων επιθυμούν και με μόνη δέσμευση η οικονομική τους προσφορά να
περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες ή τα είδη της ομάδος που αυτή αφορά.
Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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«Πρόγραμμα για την Προστασία των
Αδέσποτων Ζώων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
----------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Μ. : 27ΔΠ/2019
Προϋπολογισμός:74.392,88€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η συγγραφή αυτή αφορά στο «Πρόγραμμα για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων»
Άρθρο 2ο- Διατάξεις που ισχύουν

Η διαδικασία ανάθεσης και η εκτέλεση των εργασιών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Τις Διατάξεις του Ν. 4555/2018 – «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής








Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) όπως αυτός ισχύει.
Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει.
Το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεύχος Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο- Συμβατικά Τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η σύμβαση
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
δ) Ο προϋπολογισμός
ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Η τεχνική έκθεση
Άρθρο 4ο-Τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας
Η εκτέλεση της Προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τους
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
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Άρθρο 5ο- Σύμβαση
Ο ανάδοχος της Υπηρεσίας, μετά, την κατά νόμο, έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών να υπογράψει την σύμβαση
και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Εάν ο
Ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού και για χρόνο όχι
μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.
ΑΡΘΡΟ 6ο- Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης- Χρόνος Εγγυήσεως
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας του έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Υπηρεσίας μετά την οριστική παραλαβή από αρμόδια
επιτροπή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι
τη λήξη της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο- Έκπτωση του αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή ο
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο- Τίμημα και τρόπος πληρωμής
Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη Σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
2. Όλες οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, και
λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της
Δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Προστίθεται κράτηση ύψους 0,10% για τη κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.3, άρθρο 4 του Ν.4013/2011, Εγκύκλιος 29, Δ17α/302/7/Φ.Ν.
463/03.11.2012/ΑΔΑ:Β4ΣΠΛ-ΚΦ4).
3. Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των
αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" και σύμφωνα με την
διαδικασία παραλαβής και πληρωμής του Ν.4412/2016 με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την
προσκόμιση των αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η
πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει
του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής:
α. Τιμολόγιο του Αναδόχου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ.
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις δαπάνες
δημοσίευσης της διακήρυξης
Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους.
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ΑΡΘΡΟ 9ο- Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 10ο- Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών και της προμήθειας θα γίνει από ειδικά προς τούτο διορισμένες Επιτροπές
Παραλαβής πριν από την πληρωμή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα παραδοτέα
που προσκόμισε ο Ανάδοχος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά
από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την
Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των λειτουργικών
ανωμαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα
αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την
πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική
παραλαβή για την «Πρόγραμμα για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων». Η υπηρεσίες που
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, θα γίνονται σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. Στερείται,
όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη
σύμβαση που του ανατέθηκε.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα
για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές
και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική
εξαίρεση το ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου
προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή
έμμεση σχέση με μελέτες, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η
μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η
Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο/οι ανάδοχος/οι της υπηρεσία και της προμήθειας όπως και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
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αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Πιστοποιητικά – Διασφαλίσεις που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού:
Σύμφωνα με το κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών.

Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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«Πρόγραμμα για την Προστασία των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
---------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αδέσποτων Ζώων»

Α. Μ. : 27ΔΠ/2019
Προϋπολογισμός:74.392,88€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
.......................................................................(ολογράφως) ................(αριθμητικώς)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στείρωση θηλυκού σκύλου

ΤΙΜΉ/ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ &
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

46,00

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα
απορροφήσημα

2

Στείρωση αρσενικού σκύλου

41,00

Αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσημα

3

Εμβόλιο ζώου

10,00

Αντιλυσσικό

4

Αποπαρασίτωση ζώου

5,00

Με χάπια

5

Αντιπαρασιτικό κολάρο ή αμπούλα

10,00

6

Ηλεκτρονική σήμανση ζώου

12,00

Με microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία

7

Γενική εξέταση αίματος

8,00

8

Σήμανση με περιλαίμιο-μεταλλική κονκάρδα

8,00

Σύμφωνα με τον νόμο

9

Εξετάσεις καλααζαρ (Λεισμανίωσης)

20,00

10

Στείρωση θηλυκής γάτας

36,00

11

Στείρωση αρσενικής γάτας

34,50

12

Ευθανασία και αποτέφρωση

15,00

(εάν κριθεί απαραίτητο από τον κτηνίατρο)

13

Θεραπεία αφροδίσιου νοσήματος

60,00

Να περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και τη παραμονή
30 ημερών
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14

Δάγκωμα ανθρώπου από σκύλο λυσσίποπτο
παρακολούθηση του ζώου ως λυσσίποπτο
(κατά τον νόμο) με έκδοση πιστοποιητικού
υγείας.

15,00

Περισυλλογή ζώου ακόμα και αυτού με ακραία επιθετική
συμπεριφορά από το εκπαιδευμένο προσωπικό και
παρακολούθηση της υγείας και συμπεριφοράς του για 14
ημέρες και έκδοση πιστοποιητικού ως μη λυσσίποπτου.
Σε περίπτωση θανάτου του ζώου ή εάν αυτό κριθεί
λυσσίποπτο, αποστολή του εγκεφάλου του ζώου στο
ΚΙΛΠΑΝ για εργαστηριακή εξακρίβωση της ασθένειας.

15

Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας

115,00

Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή
τουλάχιστον 21 ημερών

16

Θεραπεία ερλιχίωσης

138,00

Περιλαμβάνει την φαρμακοθεραπεία και την παραμονή
τουλάχιστον 21 ημερών

17

Ορθοπεδικά Χειρουργεία σκύλου

36,00

18

Ορθοπεδικό χειρουργείο γάτας

36,00

19

Ακτινογραφία

14,00

20

Ακτινογραφία με βάριο ζώου

4,00

21

Βιοχημικές εξετάσεις ζώου (ανά παράμετρο)

6,00

22

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις ζώου

23

Γαστροσκόπηση ζώου

24

Χειρουργείο όγκου ζώου

92,00

25

Ωταιμάτωμα (χειρουργείο)

7,00

26

Εξέταση ερλιχίωσης

22,00

27

Υπέρηχος

37,00

28

Θεραπεία Καλαζααρ (Λεισμανίωσης)

60,00
7,00

138,00

Φαρμακοθεραπεία επί καθημερινής βάσεως με ένα μήνα
παραμονή

29

Εξέταση FIV FELV

30

Δερματοστιξία

7,00
ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με ανεξίτηλο μελάνι στο αριστερό αυτί.

α/α

1.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ &
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€)
ανευ ΦΠΑ
Περισυλλογή αδέσποτου
ζώου σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές

Ανά
περισυλλογή

8,00

Σελίδα 21 από 23
Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρ. Λόφου 98-100 (Γέφυρα Αττικής Οδού)- 210 2830374, fax 210 2830377, e- mail :periballon@iraklio.gr

α/α

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€)
Διαμονή – Φύλαξη
αδέσποτου ζώου
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

1.

Ανά ημέρα

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ &
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

7,00

ΟΜΑΔΑ Β
α/α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1

Τροφή για σκύλους
(στειρωμένους) –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

600kg

1,55/kg

2

Τροφή για σκύλους Κουτάβια

50kg

1,70/kg

3

Τροφή για γάτες
(στειρωμένες)
ενήλικες

800kg

2,30/kg

4

Τροφή για γάτες
νεαρές

50kg

2,50/kg

5

Άμμος για γάτες

54τμχ

8,00

6

Υποσέντονα για ζώα

150τμχ

11,00

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σελίδα 22 από 23
Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρ. Λόφου 98-100 (Γέφυρα Αττικής Οδού)- 210 2830374, fax 210 2830377, e- mail :periballon@iraklio.gr

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ(€)

1

Παγίδα γάτας

6τμχ

150,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία : .............................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
-----------------------------------------------(Υπογραφή- Σφραγίδα)

Ηράκλειο Αττικής 19/08/2019

Η Συντάξασα

Χρυσούλα Μπαταλία

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ηλίας Ανδρ. Καρώνης
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