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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 1839/13198/21-03-2019(ΑΔΑ:ΩΣΛ5Ω93-Ψ41) Απόφαση του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 1/2019 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων και η υπηρεσία περισυλλογής και στείρωσης

αδέσποτων ζώων του Δήμου, συνολικής δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και τη σύναψη σύμβασης για
την Υπηρεσία περισυλλογής και στείρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Διονύσου με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με την 1/2019 τεχνική περιγραφή, του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014, όπως αντικατέστησε την παρ.1 του
άρθρου 9 του Ν.4039/2012, οι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και την
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, ούτε
προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην περισυλλογή και αιχμαλωσία ζώων
συντροφιάς , όπως επίσης δεν διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων, η
εργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του δήμου και θα πρέπει να
ανατεθεί σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική που θα πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που
ισχύουν.
Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαμβάνει την σήμανση, την καταγραφή, τον
κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση κλπ, θα
παρέχεται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα σε κτηνιατρείο που θα διαθέτει
την κατάλληλη υποδομή και άδεια , βάσει της νομοθεσίας (Ν604/77,ΦΕΚ163Α΄/13-6-77 και το
ΠΔ469/78, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το αρθ. 14 του Ν3170/03 και του άρθ.
9 του Ν3049/12 ,το αρθ.46 του Ν4235/14).
Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλονται σε
κτηνιατρική εξέταση, θα εμβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται , θα ταυτοποιούνται
ηλεκτρονικά με την τοποθέτηση μικροπλακέτας (microchip) ως αδέσποτα του Δήμου και θα
καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση (αρθ. 1 του Ν.4039/12- ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.12, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14). Αν
διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή θα
επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον (παρ. 10 του άρθ. 9 του Ν4039/12 ΦΕΚ 15
1

Α΄/02.02.12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32
Α΄/11-2-14).
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση
παραμένουν στο κτηνιατρείο για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους.
Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που περισυλλέχθηκε είναι
επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα
αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του, υποβάλλεται σε
ευθανασία (παρ. 4,12, αρθ. 9 του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθ. 46,
του Ν4235/14).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
A/
A

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

7,00

1,68

8,68

2

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη
Εξέταση αίματος σκύλων για
λεϊσμανιαση

7,00

1,68

8,68

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

50,00

12,00

62,00

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου
Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας
5 έως 8 εβδομάδων
Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των
8 εβδομάδων

45,00

10,80

55,80

10,00

2,40

12,40

10,00

2,40

12,40

15,00

3,60

18,60

8

Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων
Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά
της Λύσσας

8,00

1,92

9,92

9

Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου

5,00

1,20

6,20

10

Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου

5,00

1,20

6,20

11

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου

10,00

2,40

12,40

12

Κλινική εξέταση σκύλου
Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό
σκύλου με χειρουργείο
Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις
σκύλου
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσμανίαση για ζώα βάρους μέχρι και
10 κιλά
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσμανίαση για ζώα βάρους πάνω
από 10 κιλά

10,00

2,40

12,40

50,00

12,00

62,00

300,00

72,00

372,00

250,00

60,00

310,00

120,00

28,80

148,80

160,00

38,40

198,40

Ευθανασία ανίατος πάσχοντος σκύλου
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου
μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων

50,00

12,00

62,00

60,00

14,40

74,40

80,00

19,20

99,20

1

5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20

2

21

Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής
ψώρας

35,00

8,40

43,40

22

Εξέταση ερλιχίωσης

10,00

2,40

12,40

23

Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης

50,00

12,00

62,00

24

Ημερήσια νοσηλεία σκύλου

5,50

1,32

6,82

25

Ακτινογραφία σκύλου

10,00

2,40

12,40

26

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

3,00

0,72

3,72

27

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

50,00

12,00

62,00

28

Ακρωτηριασμός άκρου

100,00

24,00

124,00

29

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

30

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

31

Υπέρηχο σκύλου

80,00

19,20

99,20

32

Οροθεραπεία

15,00

3,60

18,60

33

Γενική αίματος

3,00

0,72

3,72

34

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

36

Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου

50,00

12,00

62,00

37

Νεκροψία

100,00

24,00

124,00

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
38

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

7,00

1,68

8,68

39

Στείρωση θηλυκής γάτας

40,00

9,60

49,60

40

Στείρωση αρσενικής γάτας

35,00

8,40

43,40

41

8,00

1,92

9,92

42

Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας
Εμβολιασμός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και
ρινοτραχειιτιδάς

10,00

2,40

12,40

43

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

5,00

1,20

6,20

44

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

5,00

1,20

6,20

45

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

10,00

2,40

12,40

46
47

Κλινική εξέταση γάτας
Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας
με χειρουργείο

10,00
50,00

2,40
12,00

12,40
62,00

300,00

72,00

372,00

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσειςγάτας

250,00

60,00

310,00

48
49

3

50

Γενική αίματος

3,00

0,72

3,72

51

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

52

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

53

30,00

7,20

37,20

54

Ευθανασία ανίατος πάσχουσας γάτας
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
αδέσποτων γατιών

70,00

16,80

86,80

55

Ημερήσια νοσηλεία γάτας

5,50

1,32

6,82

56

Ακτινογραφία Γάτας

10,00

2,40

12,40

57

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

3,00

0,72

3,72

58

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

40,00

9,60

49,60

59

Ακρωτηριασμός άκρου

100,00

24,00

124,00

60

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

61

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

62

Υπέρηχο γάτας

80,00

19,20

99,20

63

Οροθεραπεία

12,00

2,88

14,88

64

Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας

45,00

10,80

55,80

65

Νεκροψία

80,00

19,20

99,20

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ο Δήμος
αντιμετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, τον οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε
μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην προσδιοριστούν αριθμητικά οι
ανά είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται
κατά περίπτωση που ανακύπτει, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης
και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.
Το
συνολικό
κόστος
των
εργασιών
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

δεν

θα

υπερβαίνει

το

ποσό

24.800,00€

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται για 5 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του

προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες που

αναφέρονται στον προϋπολογισμό επί ποινή αποκλεισμού.
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή στο σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών .
3. Η δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του Δήμου με κάθε
πρόσφορο μέσο από τους πολίτες, με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία,
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2.

4

4.

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την περισυλλογή και μεταφορά, είναι υποχρεωμένος να
φωτογραφίζει το αδέσποτο, να συντάσσει ατομική καρτέλα, να παρέχει τις υποχρεωτικές
από τη σύμβαση υπηρεσίες. Επίσης θα προχωρεί στις προαιρετικές κατά τη σύμβαση
υπηρεσίες και άλλες που ίσως δεν έχουν συμπεριληφθεί ,καθώς τα περιστατικά είναι
ποικίλα και είναι αδύνατον να προσδιορισθούν επακριβώς ,αποκλειστικά και μόνον
κατόπιν έγγραφης εντολής των υπηρεσιών του Δήμου.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 29/03/2019 και
μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.
145 65, Άγιος Στέφανος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου



2.

3.

4.
5.

εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας
Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της
πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό
να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών).
Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα
προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στην 01/2019 μελέτη)
Οικονομική προσφορά.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 1839/13198/21-03-2019(ΑΔΑ:ΩΣΛ5Ω93-Ψ41) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την
οποία εγκρίθηκε η 1/2019 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
Αδειοδοτήσεων και η διενέργεια της υπηρεσίας περισυλλογής και στείρωσης αδέσποτων

ζώων του Δήμου
2. Η 01/2019 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ
:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

24.800,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1/2019

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

:

20.000,00 Ευρώ
: 4.800,00 Ευρώ
: 24.800,00 Ευρώ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ: 24.800,00 Ευρώ
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014, όπως αντικατέστησε την παρ.1
του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, οι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και
την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών,
ούτε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην περισυλλογή και αιχμαλωσία ζώων
συντροφιάς , όπως επίσης δεν διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων, η
εργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του δήμου και θα πρέπει να
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ανατεθεί σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική που θα πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που
ισχύουν.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωσή
ποσού 30.000,00€ στον Κ.Α. 15.6142.0002 με τίτλο «Αμοιβή για την περισυλλογή και τη
στείρωση αδέσποτων ζώων».
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Οι εργασίες που ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να εκτελέσει με την παρούσα μελέτη,
έχουν ως εξής :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
CPV:85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες )
Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαμβάνει την σήμανση, την καταγραφή, τον
κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο, τον εμβολιασμό , την αποπαρασίτωση, τη στείρωση κλπ,
θα παρέχεται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα σε κτηνιατρείο που θα διαθέτει
την κατάλληλη υποδομή και άδεια , βάσει της νομοθεσίας (Ν604/77,ΦΕΚ163Α΄/13-6-77 και το
ΠΔ469/78, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το αρθ. 14 του Ν3170/03 και του άρθ.
9 του Ν3049/12 ,το αρθ.46 του Ν4235/14).
Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλονται σε
κτηνιατρική εξέταση, θα εμβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται , θα ταυτοποιούνται
ηλεκτρονικά με την τοποθέτηση μικροπλακέτας (microchip) ως αδέσποτα του Δήμου και θα
καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση ( αρθ. 1 του Ν.4039/12- ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.12, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14).Αν
διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή θα
επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον (παρ. 10 του άρθ. 9 του Ν4039/12 ΦΕΚ 15
Α΄/02.02.12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32
Α΄/11-2-14).
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση
παραμένουν στο κτηνιατρείο για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους.
Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που περισυλλέχθηκε είναι
επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα
αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του , υποβάλλεται σε
ευθανασία (παρ. 4,12, αρθ. 9 του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθ. 46,
του Ν4235/14).
Επιπλέον , σύμφωνα με την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΑΔΑ ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) «Πρόγραμμα
επιτήρησης και καταπολέμησης λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται ότι « Στην
περίπτωση των αδέσποτών σκύλων και γατιών άνω των 3 μηνών , επιβάλλεται η διασφάλιση του
αντιλυσσικού εμβολίου στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού κατά της
λύσσας , μέχρι την στιγμή της εξέτασής τους, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού
τους εμβολιασμού».
Η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’
αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(ΑΔΑ
7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Η περισυλλογή και μεταφορά των ζώων στο ιατρείο/κλινική του θα γίνεται με το δικό του μέσον
και προσωπικό(ανάδοχος) αφού πρώτα ελεγχθούν με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης ότι
πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς καθώς και η επανένταξη αυτών στον φυσικό τους χώρο.
Επίσης είναι δυνατόν να γίνεται και με συνδρομή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών σωματείων
εφόσον έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται έκτακτα περιστατικά άμεσα σε αιτήματα του Δήμου,
σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση καθ’ όλο το 24ωρο,όλες της ημέρες του χρόνου.
Η παραλαβή των αδέσποτων ζώων με το ασθενοφόρο θα γίνεται κατ’ ελάχιστο δύο φορές την
εβδομάδα σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν μεταξύ Δήμου και Αναδόχου , εκτός
απροόπτου (π.χ. τροχαίο ατύχημα, δηλητηριασμένο κ.α.), όπου τότε ο ανάδοχος θα κληθεί να
εξυπηρετήσει την ανάγκη κατά προτεραιότητα , το αργότερο , εντός 40 λεπτών από την
ειδοποίηση του από το Δήμο.
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Μία φορά το μήνα ο Ανάδοχος θα προσέρχεται σε χώρους που θα ορίζονται από την αρμόδια
υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και θα πραγματοποιεί εμβολιασμούς και
κτηνιατρικές πράξεις σε αδέσποτα τα οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να μεταφερθούν στην
κλινική.
Επίσης θα υπάρχει καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση για την κατάσταση τις υγείας των ζώων
που βρίσκονται στο κτηνιατρείο/κλινική και εβδομαδιαία έγγραφη ενημέρωση.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει
τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού :
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος
β) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
 Ότι οι εργασίες κτηνιατρικής μέριμνας των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας , θα είναι
άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης.
 Ότι θα χορηγείται κατάλληλη τροφή σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση υγείας
κάθε ζώου, επαρκής ποσότητα ανάλογα με το σωματικό του βάρος
 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής και
διαφύλαξης.



Έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη νοσηλεία, καθαριότητα
και την σίτιση των αδέσποτών ζώων



Κτηνίατρο για τον καθημερινό έλεγχο αυτών



Ότι θα εκτελεί άμεσα τις υπηρεσίες , όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ.01/2019
μελέτη, στον χώρο του κτηνιατρείου του , το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή ώστε να μπορούν να γίνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις στα ζώα και να
φιλοξενούνται προσωρινά για εύλογο χρονικό διάστημα , μέχρι την αποθεραπεία τους.



Ότι διαθέτει όχημα, για την ασφαλή μεταφορά ζώων ,με ειδικά ατομικά κλουβιά. Τα
κλουβιά μεταφοράς να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και αντοχή ώστε να είναι ασφαλή για
τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισμό.



Ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν
προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας.



Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση θα δέχεται περιστατικά
24ωρο, όλες της ημέρες του χρόνου.

καθ’ όλο το

γ)Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
Ένα τουλάχιστόν άτομο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου και διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του
Δήμου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Επίσης ότι θα ενημερώσει άμεσα και χωρίς
καθυστέρηση το Δήμο για κάθε αλλαγή του σχετικού ατόμου, ώστε να μη δημιουργείται το
παραμικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
δ) Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή,
ε) Κατάσταση με το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, το
οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την εργασία αυτή καθώς και
περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει.
στ) Οικονομική προσφορά με αναλυτική τιμολόγηση για κάθε μια κτηνιατρική υπηρεσία
ξεχωριστά, βάση του υποδείγματος
Σύμφωνα με άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και
τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα
των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι ευανάγνωστα και ευκρινή.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά , ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις
υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες. Οι υποχρεωτικές
υπηρεσίες είναι:
1. Περισυλλογή, μεταφορά και επανένταξη

2. Εξέταση σκύλων για λεϊσμανίαση
3. Στείρωση (προ εγχειρητική κλινική εξέταση, στείρωση με αναισθησία, απορροφήσιμα
ράμματα, παροχή μετεγχειρητικής ιατροφαρμακευτικής αγωγής, ημερήσια νοσηλεία)

4. Αποπαρασίτωση εσωτερική και εξωτερική.
5. Εμβολιασμοί
6. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων , ο Δήμος
αντιμετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας , τον οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε
μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου , κρίνεται σκόπιμο να μην προσδιοριστούν αριθμητικά οι ανά
είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες , αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται κατά
περίπτωση που ανακύπτει, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης και μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν θα
υπερβαίνει το ποσό 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Συντάχθηκε
06.03.2019

Ελέγχθηκε
06.03. 2019

Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος Δαρδαμάνης
Δυναμικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
06.03.2019

Βασίλειος Δαρδαμάνης
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρωπίνου
Δυναμικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
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ΕΡΓΑΣΙΑ: Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ: 24.800,00 Ευρώ
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Α)Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευμένο , έμπειρο προσωπικό, αδειοδοτημένα
οχήματα ασφαλούς μεταφοράς(ασθενοφόρο),κλιματιζόμενα και σύγχρονός εξοπλισμός
περισυλλογής
Β)Μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Διονύσου στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον χώρο
περισυλλογής.
Τιμή:7,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ

Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της
λεϊσμανίασής , σύμφωνα με το άρθρο 17α του Ν. 4235/14.
Τιμή εφαρμογής : 7€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα
θηλυκά αδέσποτα σκυλιά, συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική
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εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο
κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του
ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.
Τιμή εφαρμογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής)

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή χωρίς αφαίρεση του όσχεου, σύμφωνα
με την κρίση του χειρούργου κτηνιάτρου κατά περίπτωση, προς αποφυγή του οιδήματος
μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα ζώα. Συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική
κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο
διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα
καλή υγεία του ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.
Τιμή εφαρμογής : 45€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,(στην τιμή εφαρμογής δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής)

5.ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

α)Εμβολιασμός νεαρών σκύλων , ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων , με εμβόλιο κατά του ιού
Corre (μόρβα) και κατά του ιού Pavvo-io(ιογενούς γαστρεντερίτιδας), με κλινική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
β) Εμβολιασμός σκύλων , ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων, με εμβόλιο
κατά της Νόσου
Corre , της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L.
Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
γ)Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων
με εμβόλιο κατά της Νόσου Corre , της Λοιμώδους
Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της ιογενούς
Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας, με κλινική εξέταση
Τιμή εφαρμογής : 15€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
δ) Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 8,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
6. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ
Στην εσωτερική
αποπαρασίτωση συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών
σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του πεπτικού
σωλήνα (ταινίες κλπ.)
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Τιμή εφαρμογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

7. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ

Στην εξωτερική αποπαρασίτωση , περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων για την
καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.
Τιμή εφαρμογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ

Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήματος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήμανσής και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

9. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ

Θα περιλαμβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωμάτευση και
υπόδειξη ή μη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής , μετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα
αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καμία άλλη
ιατρική επέμβαση ή εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

10.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο .
Τιμή εφαρμογής : 50,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

11.

ΣΟΒΑΡΟ ΟΘΡΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ

Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία
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Τιμή εφαρμογής : 300€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

12.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Όπως πυομήτρα σκύλου κλπ.
Τιμή εφαρμογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

13.

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ

α) Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρούς μέχρι και 10 κιλά επί καθημερινής
βάσεως για ένα μήνα.
Τιμή εφαρμογής : 120€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
α) Αφορά την φαρμακευτική αγωγή για ζώα βάρούς πάνω από
βάσεως για ένα μήνα.

10 κιλά επί καθημερινής

Τιμή εφαρμογής : 160€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

14.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή
ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη
διαδικασία υιοθεσίας του , εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιμή εφαρμογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

15.

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ

Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος
Τιμή εφαρμογής : 60,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

16.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο
προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ημέρες απαραίτητα και
εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσιποπτα. Η αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιμή εφαρμογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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17.
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ
Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας
Τιμή εφαρμογής : 35,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
18.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ
Διενεργείται σε πιστοποιημένο εργαστήριο
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

19.

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ

Φαρμακοθεραπεία ερλιχιωσης

Τιμή εφαρμογής : 50,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

20.

Παραμονή, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου.

Τιμή εφαρμογής : 5,50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

21.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού
φαρμάκου

Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

22. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ

Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορούς συνδυασμούς βιοχημικοί
παράμετροι, σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου.
Τιμή εφαρμογής : 3,00€ ανά παράμετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις , όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη και
καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση αναισθησίας.
Τιμή εφαρμογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

24.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση
ακρωτηριασμού άκρου .

γενικής

αναισθησίας,

τη

χειρουργική

επέμβαση

Τιμή εφαρμογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

25. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.

Τιμή εφαρμογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

26. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ

Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.
Τιμή εφαρμογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

27.

ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΚΥΛΟΥ

Χρήση υπέρηχου

Τιμή εφαρμογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

28.

ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οροθεραπεία
Τιμή εφαρμογής : 15,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

29.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γενική αίματος
Τιμή εφαρμογής : 3,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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30.

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ορολογικές εξετάσεις
Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

31.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

32. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το δηλητήριο
στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου

Τιμή εφαρμογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

33. ΝΕΚΡΟΨΙΑ

Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από
γνωμάτευση.

Τιμή εφαρμογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

34.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Α)Περισυλλογή αδέσποτων γατιών από εκπαιδευμένο , έμπειρο προσωπικό, αδειοδοτημένα
οχήματα ασφαλούς μεταφοράς(ασθενοφόρο),κλιματιζόμενα και σύγχρονός εξοπλισμός
περισυλλογής
Β)Μεταφορά αδέσποτων γατιών, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Διονύσου στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον χώρο
περισυλλογής.
Τιμή:7,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

35. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ
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Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στα
θηλυκά αδέσποτα γατιά, συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική
εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστημα κρίνει ο
κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα καλή υγεία του
ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.
Τιμή εφαρμογής : 40,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιμή εφαρμογής δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες παραμονής-νοσηλείας-διατροφής)

36. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ

Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής . Συμπεριλαμβάνεται η προ εγχειρητική
κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο
διάστημα κρίνει ο κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η μετέπειτα
καλή υγεία του ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί μετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήματα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.
Τιμή εφαρμογής : 35,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

37.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

α) Εμβολιασμός γατιών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 8€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
β) Εμβολιασμός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς , με
κλινική εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
38.
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Στην εσωτερική αποπαρασίτωση συμπεριλαμβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών
σκευασμάτων σε μορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέμηση παρασίτων του
πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.) ενώ αντίστοιχα
Τιμή εφαρμογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

39.

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΑΤΑΣ
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση , περιλαμβάνεται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων για
την καταπολέμηση ακάρεων και άλλων.
Τιμή εφαρμογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

40.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ

Αφορά την τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήματος
1

ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας μόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήμανσής και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΑΣ

41.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΑΤΑΣ

Θα περιλαμβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωμάτευση και
υπόδειξη ή μη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής , μετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα
αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καμία άλλη
ιατρική επέμβαση ή εξέταση.
Τιμή εφαρμογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

42.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο
Τιμή εφαρμογής : 50,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

43.

ΣΟΒΑΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ

Αφορά σε σοβαρά περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία
Τιμή εφαρμογής : 300€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

44.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΑΤΑΣ

Όπως πυομήτρα κλπ.
Τιμή εφαρμογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

45. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γενική αίματος
Τιμή εφαρμογής : 3,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

46. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ορολογικές εξετάσεις
1

Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

47.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ

48.

Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνη ή ότι
πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη
διαδικασία υιοθεσίας της , εκδίδει σχετική γνωμάτευση και ενημερώνει την πενταμελή επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιμή εφαρμογής : 30€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

49.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΙΩΝ

Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συμπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευμένο
προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ημέρες απαραίτητα και
εκδίδονται πιστοποιητικά ως μη λυσσιποπτα. Η αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(ΑΔΑ ΒΕΖΕΘ-Ω06) και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(ΑΔΑ 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιμή εφαρμογής : 70,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

50.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ

Παραμονή, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου.

Τιμή εφαρμογής : 5,50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

51.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ

Περιλαμβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήματος με ή χωρίς τη χρήση ηρεμιστικού
φαρμάκου

Τιμή εφαρμογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
1

52. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ

Θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε διάφορούς συνδυασμούς βιοχημικοί
παράμετροι, σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου.

Τιμή εφαρμογής : 3€ ανά παράμετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

53. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει χειρουργικές μικροεπεμβάσεις , όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη
και καθαρισμός αποστημάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση αναισθησίας.
Τιμή εφαρμογής : 40€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

54. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη
ακρωτηριασμού άκρου και 5ήμερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου

χειρουργική

επέμβαση

Τιμή εφαρμογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

55. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Εξέταση με ενδοσκόπιο οισοφάγου, στομάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.

Τιμή εφαρμογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

56. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ

Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.

Τιμή εφαρμογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

57.

ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΑΤΑΣ

Χρήση υπέρηχου
2

Τιμή εφαρμογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

58. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οροθεραπεία
Τιμή εφαρμογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

59.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ

Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα με το δηλητήριο
στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου

Τιμή εφαρμογής : 45€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠA

60.

ΝΕΚΡΟΨΙΑ

Θα περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτομής και θα συνοδεύεται από
γνωμάτευση.

Τιμή εφαρμογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ
:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

24.800,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

7,00

1,68

8,68

2

Εξέταση αίματος σκύλων για λεϊσμανιαση

7,00

1,68

8,68

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

50,00

12,00

62,00

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου
Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5
έως 8 εβδομάδων
Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8
εβδομάδων

45,00

10,80

55,80

10,00

2,40

12,40

10,00

2,40

12,40

5
6

2

7

15,00

3,60

18,60

8

Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων
Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της
Λύσσας

8,00

1,92

9,92

9

Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου

5,00

1,20

6,20

10

Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου

5,00

1,20

6,20

11

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου

10,00

2,40

12,40

12

Κλινική εξέταση σκύλου
Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου με
χειρουργείο

10,00

2,40

12,40

50,00

12,00

62,00

300,00

72,00

372,00

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις σκύλου
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για λεϊσμανίαση
για ζώα βάρους μέχρι και 10 κιλά
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για λεϊσμανίαση
για ζώα βάρους πάνω από 10 κιλά

250,00

60,00

310,00

120,00

28,80

148,80

160,00

38,40

198,40

50,00

12,00

62,00

60,00

14,40

74,40

20

Ευθανασία ανίατος πάσχοντος σκύλου
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου μεταδοτικού
λεμφοσαρκώματος
Παρακολούθηση λυσσίποπτων αδέσποτων
σκύλων

80,00

19,20

99,20

21

Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας

35,00

8,40

43,40

22

Εξέταση ερλιχίωσης

10,00

2,40

12,40

23

Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης

50,00

12,00

62,00

24

Ημερήσια νοσηλεία σκύλου

5,50

1,32

6,82

25

Ακτινογραφία σκύλου

10,00

2,40

12,40

26

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

3,00

0,72

3,72

27

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

50,00

12,00

62,00

28

Ακρωτηριασμός άκρου

100,00

24,00

124,00

29

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

30

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

31

Υπέρηχο σκύλου

80,00

19,20

99,20

32

Οροθεραπεία

15,00

3,60

18,60

33

Γενική αίματος

3,00

0,72

3,72

34

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

36

Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου

50,00

12,00

62,00

13
14
15
16
17
18
19

2

37

Νεκροψία

100,00

24,00

124,00

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
38

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

7,00

1,68

8,68

39

Στείρωση θηλυκής γάτας

40,00

9,60

49,60

40

Στείρωση αρσενικής γάτας

35,00

8,40

43,40

41

8,00

1,92

9,92

42

Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας
Εμβολιασμός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και
ρινοτραχειιτιδάς

10,00

2,40

12,40

43

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

5,00

1,20

6,20

44

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

5,00

1,20

6,20

45

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

10,00

2,40

12,40

46

10,00

2,40

12,40

50,00

12,00

62,00

48

Κλινική εξέταση γάτας
Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας με
χειρουργείο

300,00

72,00

372,00

49

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσειςγάτας

250,00

60,00

310,00

50

Γενική αίματος

3,00

0,72

3,72

51

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

52

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

53

30,00

7,20

37,20

54

Ευθανασία ανίατος πάσχουσας γάτας
Παρακολούθηση λυσσίποπτων αδέσποτων
γατιών

70,00

16,80

86,80

55

Ημερήσια νοσηλεία γάτας

5,50

1,32

6,82

56

Ακτινογραφία Γάτας

10,00

2,40

12,40

57

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

3,00

0,72

3,72

58

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

40,00

9,60

49,60

59

Ακρωτηριασμός άκρου

100,00

24,00

124,00

60

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

61

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

62

Υπέρηχο γάτας

80,00

19,20

99,20

63

Οροθεραπεία

12,00

2,88

14,88

47

2

64

Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας

45,00

10,80

55,80

65

Νεκροψία

80,00

19,20

99,20
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ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΈΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ
:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

24.800,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στον προϋπολογισμό επί ποινή αποκλεισμού.
Άρθρο 2ο
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή στο σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών .
Άρθρο 3ο
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης εργασίας καθορίζεται για 5 μήνες ή μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Άρθρο 4ο
Η δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του Δήμου με κάθε πρόσφορο
μέσο από τους πολίτες, με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Για την δήλωση τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία είναι : α)το ονοματεπώνυμο , η
διεύθυνση κατοικίας του δηλούντος και στοιχεία επικοινωνίας β)η περιγραφή του ζώου και της
περιοχής που κινείται γ)η περιγραφή του περιστατικού και τυχόν ειδικών συνθηκών (ζώο
τραυματισμένο ή δηλητηριασμένο κ.α.).Τα δηλωθέντα και καταγραφέντα περιστατικά
προωθούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου στον Ανάδοχο. Οι υπηρεσίες του Δήμου σε
συνεργασία με τον ανάδοχο ,αξιολογούν την σοβαρότητα των περιστατικών και καθορίζουν την
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αυτών. Η περισυλλογή και η μεταφορά γίνεται από τον
Ανάδοχό. Επίσης είναι δυνατόν να γίνετε και με συνδρομή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών
σωματείων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, εφόσον έχει ενημερωθεί η
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την περισυλλογή και μεταφορά , είναι υποχρεωμένος να
φωτογραφίζει το αδέσποτο, να συντάσσει ατομική καρτέλα, να παρέχει τις υποχρεωτικές από τη
σύμβαση υπηρεσίες. Επίσης θα προχωρεί στις προαιρετικές κατά τη σύμβαση υπηρεσίες και
άλλες που ίσως δεν έχουν συμπεριληφθεί ,καθώς τα περιστατικά είναι ποικίλα και είναι αδύνατον
να προσδιορισθούν επακριβώς ,αποκλειστικά και μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής των
υπηρεσιών του Δήμου.
Άρθρο 5ο
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο , να αποστέλλονται στην υπηρεσία τα
ακόλουθα :
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I.

II.
III.

Ατομική Καρτέλα που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1711/150664/4.12.2014
Απόφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. &Τρο.,τα εξής:
 Φωτογραφία του ζώου
 Το φύλο
 Τη φυλή
 Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση)
 Το μέγεθος(π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο)
 Το βάρος του.
 Αριθμός Σήμανσης
 Ημερομηνία περισυλλογής
 Τοποθεσία περισυλλογής
 Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου
 Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών
 Ημερομηνία στείρωσης
 Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση
 Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας
 Προορισμός του ζώου (επανένταξη υιοθεσία, ευθανασία)
 Ημερομηνία ευθανασίας
 Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής
 Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου.
Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήμανση πιστοποιημένος
κτηνίατρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγράφει το ζώο
στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.
Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών
Επίσης εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η τήρηση βιβλίου
νοσηλείας των ασθενών ζώων , στο οποίο θα περιγράφονται ανά ζώο το είδος της
παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας αυτού. Θα πρέπει να είναι
ενημερωμένο, να αποστέλλετε στο Δήμο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά
όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση.
Κάθε μήνα θα μας προσκομίζει κατάσταση με τα ζώα που νοσούν και εμπίπτουν στα
νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ.
687/21658/24.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Άρθρο 6ο
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες αρχείο των περιστατικών που του
ανατίθενται από το Δήμο κατά τη σύμβαση και να είναι διαθέσιμος για έκτακτο επιτόπιο
έλεγχο συμμόρφωσής προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του από τις υπηρεσίες του
Δήμου.
Άρθρο 7ο
Ο Ανάδοχός υποχρεούται να τιμολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ανά μήνα
προσκομίζοντας πρωτότυπο τιμολόγιο, αναλυτική κατάσταση χρεώσεων ανά παρεχόμενη
υπηρεσία και ανά ζώο και τις ατομικές καρτέλες ζώων .Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες
καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Άρθρο 8ο
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας
βαρύνει των Δήμο.
Άρθρο 9ο
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά .
Άρθρο 10ο
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016
«Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’
Άρθρο 11ο
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Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης ,επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάχθηκε
…06.03.2019

Ελέγχθηκε
06.03. 2019

Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος Δαρδαμάνης
Δυναμικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
06.03.2019

Βασίλειος Δαρδαμάνης
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρωπίνου
Δυναμικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
:

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Δήμος Διονύσου

A/A

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ 24%
ΜΕ ΦΠΑ

1

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

2

Εξέταση αίματος σκύλων για λεϊσμανιαση

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου
Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5
έως 8 εβδομάδων

5

2

6
7

Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8
εβδομάδων

8

Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων
Εμβολιασμός σκυλιών με εμβόλιο κατά της
Λύσσας

9

Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου

10

Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου

11

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου

12

Κλινική εξέταση σκύλου
Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου
με χειρουργείο

13
14
15
16
17
18

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις σκύλου
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσμανίαση για ζώα βάρους μέχρι και 10
κιλά
Φαρμακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσμανίαση για ζώα βάρους πάνω από
10 κιλά

20

Ευθανασία ανίατος πάσχοντος σκύλου
Φαρμακοθεραπεία αφροδίσιου
μεταδοτικού λεμφοσαρκώματος
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων

21

Φαρμακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας

22

Εξέταση ερλιχίωσης

23

Φαρμακοθεραπεία ερλιχίωσης

24

Ημερήσια νοσηλεία σκύλου

25

Ακτινογραφία σκύλου

26

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

27

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

28

Ακρωτηριασμός άκρου

29

Γαστροσκόπηση

30

Χειρουργείο όγκου

31

Υπέρηχο σκύλου

32

Οροθεραπεία

33

Γενική αίματος

34

Ορολογικές εξετάσεις

19
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35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

36

Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου

37

Νεκροψία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
38

Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

39

Στείρωση θηλυκής γάτας

40

Στείρωση αρσενικής γάτας

41
42

Εμβολιασμός γατιών κατά της Λύσσας
Εμβολιασμός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και
ρινοτραχειιτιδάς

43

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

44

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

45

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

46

48

Κλινική εξέταση γάτας
Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας με
χειρουργείο

49

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσειςγάτας

50

Γενική αίματος

51

Ορολογικές εξετάσεις

52

Κυτταρολογικές εξετάσεις

53
54

Ευθανασία ανίατος πάσχουσας γάτας
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
αδέσποτων γατιών

55

Ημερήσια νοσηλεία γάτας

56

Ακτινογραφία Γάτας

57

Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο

58

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

59

Ακρωτηριασμός άκρου

60

Γαστροσκόπηση

47
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61

Χειρουργείο όγκου

62

Υπέρηχο γάτας

63

Οροθεραπεία

64

Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας

65

Νεκροψία
ΣΥΝΟΛΑ

…………

………….

……….

………………………………..
(Τόπος – Ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα)

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και,
συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας
εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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