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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με το Ν.4039/2012 2012 (ΦΕΚ 15Α΄) “Για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό” όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι
Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή
συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά
κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπόμενης της
συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές
φιλόζωους. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται
τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά
κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που
διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και
για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους,
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική
σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
Σκοπός της μελέτης είναι η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς του Δήμου Ρεθύμνης πριν αυτά οδηγηθούν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο
για στείρωση, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ
15Α΄) “Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό” όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο Δήμο Ρεθύμνης λειτουργεί Δημοτικό Κτηνιατρείο μετά την με Α.Π.1206/2-32015 Άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Με την 433/2014 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης, των φιλοζωικών σωματείων «Ζωόφιλοι Ρεθύμνης» και
«Νοιάζομαι» και του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου για τη λειτουργία του
Δημοτικού Κτηνιατρείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φιλοζωικά Σωματεία
«Ζωόφιλοι Ρεθύμνου» και «Νοιάζομαι» θα έχουν την ευθύνη για την περισυλλογή
των αδέσποτων ζώων. Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα πραγματοποιείται
από τα φιλοζωικά σωματεία «Νοιάζομαι» & «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου», εντός των
ορίων του Δήμου Ρεθύμνης.

Τα συνεργεία περισυλλογής θα απαρτίζουν άτομα, που διαθέτουν την κατάλληλη
εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα περισυλλογής ζώων και κατέχουν
τις κατάλληλες τεχνικές.
Τα σκυλιά θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται σε ιδιωτικά κτηνιατρεία,
όπου θα υποβάλλονται σε τεστ για τη Leishmania spp. (για τα σκυλιά ηλικίας άνω
του ενός έτους) και εφόσον αποβεί αρνητικό θα υποβάλλονται σε εμβολιασμό με
6πλό εμβόλιο και στην τοποθέτηση μικροτσίπ. Επίσης θα εκδίδεται και θα
λαμβάνεται βιβλιάριο, με καταγεγραμμένο το σκυλί ως αδέσποτο, και βάσει του
παραπάνω βιβλιαρίου το σκυλί θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο για
στείρωση. Δεν θα πραγματοποιείται καμία κτηνιατρική πράξη στο δημοτικό
κτηνιατρείο σε σκυλί, που δεν φέρει την απαραίτητη σήμανση ως αδέσποτο.
Τα σκυλιά θα παραλαμβάνονται για αποθεραπεία από τα φιλοζωικά σωματεία,
που τα περισυνέλλεξαν.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος θα ελέγχει το βιβλιάριο υγείας του σκύλου
και θα καταγράφει το σκύλο στο σχετικό βιβλίο, το οποίο θα είναι υπεύθυνος να
τηρεί.
Τα ζώα, που κρίνονται ως υγιή, θα επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον
εντός των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης με τους όρους, που τίθενται με το άρθρο 46
του ν.4235/2014.
Στο κτηνιατρείο τα ζώα θα εξετάζονται από τον ανάδοχο και στη συνέχεια θα τους
παρέχονται από τον ίδιο οι εξής συγκεκριμένες υπηρεσίες:
1.Εξέταση αίματος για Λεϊσμανίαση.
2.Εμβολιασμός των σκύλων με το 6πλό εμβόλιο που περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων,
τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης λύσσας και λεπτοσπείρωσης.
3.Tοποθέτηση ηλεκτρονικού chip
Ο έλεγχος της παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται καθ΄ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, από την τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του έργου που έχει ορίσει ο Δήμος με την υπ' αριθ. 653/2016 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την πιστοποίηση
και την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου σύμφωνα με τα συμβαλλόμενα
παραδοτέα κάθε ενέργειας από τον Ανάδοχο. Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα
υποβοηθείται από την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτήθηκε εκ νέου με την
υπ' αριθ. 3059/7-7-2016 Απόφαση Δημάρχου και η οποία δύναται να γνωμοδοτεί ή
να εισηγείται στην Επιτροπή σχετικά με την ορθή εφαρμογή των σχετικών
δράσεων.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επειδή δε μπορεί να προβλεφθεί η ποσότητα και συχνότητα περισυλλογής των
αδέσποτων ζώων που θα περισυλλεγούν, η χρονική διάρκεια παροχής των
κτηνιατρικών υπηρεσιών προβλέπεται να είναι από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της μελέτης.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (MICROCHIP)
Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή των
απαραίτητων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένο και να ακολουθεί

πιστά τις κείμενες υγειονομικές και φαρμακευτικές διατάξεις. Το κόστος αυτού θα
βαρύνει τον ανάδοχο. Η χρήση του θα γίνεται ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες
ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του
αλλά και η ασφάλεια για το ζώο που απευθύνεται.
Ο τρόπος της ηλεκτρονικής σήμανσης καθώς και η ταυτότητα (microchip) που θα
χρησιμοποιηθεί, θα ακολουθούν πιστά τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 4 του Νόμου 4039/2012 και όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι για τα εξής:
1.Κατά τις επεμβάσεις, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που να
διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής
2.Να τηρούν ατομικά δελτία με περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαν για κάθε
ζώο που προσκομίστηκε στο ιατρείο τους και να παραδίδουν σταδιακά και μετά
από κάθε περίπτωση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου το σχετικό αρχείο για τις
παρασχεθείσες εργασίες,
3.Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για κάθε περιστατικό
που θα χειρίζονται εφόσον κρίνουν ότι πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για τη
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προσφορά για τις παρεχόμενες εργασίες καλείται να καταθέσει οποιοσδήποτε
κτηνίατρος μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου που κατέχει άδεια
νόμιμου κτηνιατρείου. Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα
περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς και απλό
φωτοαντίγραφο της άδειας του κτηνιατρείου που κατέχει. Ο φάκελος προσφοράς
θα αναγράφει στο εξωτερικό μέρος του «ΠΡΟΣ Δήμο Ρεθύμνης (Δ/νση
Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου)»
Ταχ.Διεύθυνση Μισσίρια θέση Παπούρα και «Προσφορά για την παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτων ζώα συντροφιάς στο Δήμο Ρεθύμνης».
Από την προσφορά θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς παροχή υπηρεσίες
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τους
υποψηφίους, που θα αναδειχθούν τελικά ανάδοχοι για την περαίωση της
παρούσας εργασίας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
από τον ανάδοχο για το σύνολο των ζώων που έχει εκτελέσει στη διάρκεια ενός
μήνα. Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο
τέλος κάθε μήνα και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από
την αρμόδια επιτροπή.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στο Νόμο
4039/2012 (ΦΕΚ 15Α΄) “Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με
κερδοσκοπικό σκοπό” .
Εκτιμάται ότι από τη συγκεκριμένη ενέργεια θα παρασχεθούν κτηνιατρικές
υπηρεσίες σε 250 ζώα.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό οικον. Έτους 2016 του
Δήμου (ΚΑ: 70.6117.001) με το ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%.
Το CPV της εργασίας είναι: 85200000-1 με περιγραφή «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες».
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. Έτους 2016 έχει εγγραφεί στον ΚΑ :
70.6117.001 Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του
Δήμου Ρεθύμνης», το ποσό των 15.000,00 € το οποίο και αποτελεί το ανώτατο όριο
αμοιβής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του.
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

2
3

Ηλεκτρονική
σήμανση και
έκδοση βιβλιαρίου
Εμβολιασμός
Εξέταση αίματος για
Λεϊσμανίαση
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΖΩΟ ΣΕ €
18,387

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
250

ΣΥΝΟΛΟ

15,00
15,00

250
250

3.750,00
3.750,00

48,39
11,61
60,00

4.596,75

12.096,75
2.903,22
14.999,97
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου
Ρεθύμνης περιλαμβάνει κατά περίπτωση:
Άρθρο 1 “Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή”
Για την ηλεκτρονική σήμανση (μέσω ενδοδερμικής βελόνας στην αριστερή
εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου) με παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας (microchip) μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO
11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και η οποία θα μπορεί να αναγνωσθεί από
συσκευή ανάγνωσης, συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, συμπεριλαμβανομένου
του κόστους προμήθειας του microchip, της έκδοσης βιβλιαρίου και του ΦΠΑ.
Τιμή εφαρμογής €/ζώο
Δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (18,38 €)
Άρθρο 2 “Εμβολιασμός”
Για τον εμβολιασμό των ζώων με εμβόλιο κατά των ζωοανθρωπονόσων (λύσσα και
λεπτοσπείρωση) συμπεριλαμβανομένων του κόστους προμήθειας του εμβολίου και
του ιατροφαρμακευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.
Τιμή εφαρμογής €/ζώο
Δέκα πέντε Ευρώ (15,00 €)
Άρθρο 3 “Εξέταση αίματος για Λεϊσμανίαση”
Για τη λήψη αίματος από το αδέσποτο ζώο και εξέταση σε πιστοποιημένο
εργαστήριο. Διενεργείται κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής και πριν από
οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη.
Τιμή εφαρμογής €/ζώο
Δέκα πέντε Ευρώ (15,00 €)
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