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Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»
Αχαρνές, 16/03/2021
Αριθμ. πρωτ.: 9123

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές, σήμερα, 16 του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00
π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής
«Εργοδότης» και
2. ο κος Χρήστος Κτενάς, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 836547/17-03-2014/Τ.Α. Αχαρνών Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, με έδρα στην οδό Ρ. Φεραίου 11, 14671 - Ν. Ερυθραία, με
Α.Φ.Μ.: 052190279, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
«Πάροχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 34976/08-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής οικονομικής
Ανάπτυξης, που αφορά στην ανάγκη που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών
περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
7. Την με αριθμ. 70/2020 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 35711/11-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
9. Την με αριθμ. 1188 και με αριθμ. πρωτ. 37262/21-09-2020 απόφαση Δημάρχου, που αφορά
στην με αριθμ. Α-749/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΤΛΖΩΨ8-Τ53) για
τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 369,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε
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βάρος του Κ.Α. 00-6495.005, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020,
και για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.300,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.005, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού
έτους 2021 για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
10. Την με αρ. 1217 και με αρ. πρωτ. 38051/24-09-2020 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη
διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην έγκριση της ανωτέρω
μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών.
11. Την με αρ. πρωτ. 39551/06-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
12. Την με αρ. πρωτ. 4434/08-02-2021 προσφορά του κου Χρήστου Κτενά.
13. Το με αρ. πρωτ. 4673/09-02-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.
14. Την με αρ. 84 και με αρ. πρωτ. 5120/12-02-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης
αδέσποτων ζώων, στον κο Χρήστο Κτενά.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 5970/19-09-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο» τις υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων,
συνολικού ποσού 17.867,16 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:
ΕΤΟΣ 2020
ΟΜΑΔΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Α/Α

CPV

1

85200000-1

Υπηρεσία
Εντατική νοσηλεία τραυματισμένου
σκύλου-Τροχαίο (φαρμακευτική αγωγή,
παρακολούθηση 24ωρών)

Ποσ.

Τιμή
Μονάδας

2

28,00

Μερικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
56,00
56,00
13,44
69,44

ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
Α/Α

CPV

Υπηρεσία

Ποσ.

1

85200000-1

2

2

85200000-1

Περισυλλογή – Μεταφορά –Επανένταξη
Στείρωση θηλυκού (ωοθηκοϋστερεκτομή
με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία &
ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον
24ωρών)

Τιμή
Μονάδας
8,00

4

53,00

Μερικό Σύνολο

Σύνολο
16,00
212,00
228,00
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Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο
Μερικό Σύνολο Ομάδων Α & Β
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό σύνολο Ομάδων Α & Β

54,72
282,72
284,00
68,16
352,16

ΕΤΟΣ 2021
ΟΜΑΔΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Α/Α

CPV

Υπηρεσία

Ποσ.

1

85200000-1

5

2

85200000-1

3

43,00

3

85200000-1

Περισυλλογή – Μεταφορά – Επανένταξη
Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλουπαρακολούθηση 24ωρών (ΦΟΛΑ)
Εντατική νοσηλεία τραυματισμένου
σκύλου-Τροχαίο (φαρμακευτική αγωγή,
παρακολούθηση 24ωρών)

Τιμή
Μονάδας
18,00

10

28,00

Μερικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
90,00
129,00
280,00
499,00
119,76
618,76

ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

Α/Α

CPV

Υπηρεσία

Ποσ.

1

85200000-1

5

2

85200000-1

100

53,00

5.300,00

3

85200000-1

20

38,00

760,00

4
5
6

85200000-1
85200000-1
85200000-1

100
100
100

13,00
14,00
8,00

1.300,00
1.400,00
800,00

7

85200000-1

100

18,00

1.800,00

8
9

85200000-1
85200000-1

90
15

9,00
23,00

810,00
345,00

10

85200000-1

8

78,00

624,00

11

85200000-1

10

23,00

230,00

12
13

85200000-1
85200000-1

Περισυλλογή – Μεταφορά –Επανένταξη
Στείρωση θηλυκού (ωοθηκοϋστερεκτομή
με αινέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία
& ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον
24ωρών)
Στείρωση αρσενικού (ευνουχισμός με
ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία &
ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον
24ωρών)
Εμβόλιο (αντιλυσσικό)
Εμβόλιο (πολλαπλό)
Αποπαρασίτωση
Ειδική Σήμανση με περιλαίμιοΜεταλλική κονκάρδα, ηλεκτρονική
σήμανση & ενημέρωση Πανελλήνιας
Βάσης Δεδομένων
Γενική εξέταση αίματος
Παραμονή-Νοσηλεία-Διατροφή 3 ημερών
Περιστατικό γάτας με χειρουργείο
(ορθοπεδικό ή άλλο)
Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας
(ΦΟΛΑ)
Βιοχημικές εξετάσεις / παράμετρο
Ακτινογραφία γάτας

Τιμή
Μονάδας
8,00

40
5

3,00
9,00

120,00
45,00

Σύνολο
40,00
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Α/Α

CPV

14

85200000-1

15

85200000-1

Ποσ.

Τιμή
Μονάδας

10

24,00

240,00

2
48,00
Μερικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

96,00
13.910,00
3.338,40
17.248,40

Μερικό Σύνολο Ομάδων Α & Β
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό σύνολο Ομάδων Α & Β

14.409,00
3.458,16
17.867,16

Υπηρεσία
Ευθανασία ανιάτως πάσχουσας γάτας &
υγειονομική διαχείριση σορού
Νεκροτομή

Σύνολο

Ο «Πάροχος» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες με τους κατωτέρω όρους:
Άρθρο 1
Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, από τον «Πάροχο», ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό
πρωτόκολλο.
Άρθρο 2.
Στις υποχρεώσεις του «Παρόχου» όσον αφορά στις υπηρεσίες για σκύλους υποχρεωτικές
κτηνιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται τα εξής:


Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό,
αδειοδοτημένα

οχήματα

ασφαλούς

μεταφοράς

ζώων

(ασθενοφόρο),

κλιματιζόμενα και σύγχρονο εξοπλισμό περισυλλογής.


Η μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Αχαρνών, στους χώρους του «Παρόχου».



Η σταθεροποίηση της κατάστασης του ζώου που περιλαμβάνει:
• Εντατική νοσηλεία, οροθεραπεία και χορήγησης αντιδότων ανάλογα με το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασμένου ζώου ή
• Εντατική νοσηλεία, τραυματισμένου σκύλου-Τροχαίο, φαρμακευτική αγωγή,
παρακολούθηση 24 ωρών.

Και στις δυο περιπτώσεις θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητες κατά περίπτωση εξετάσεις,
η φαρμακευτική αγωγή και η 24ωρη παρακολούθηση και παράδοση στο εξωτερικό συνεργείο
περισυλλογής του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Α.Ζ. (επόμενη εργάσιμη).
Στις υποχρεώσεις του «Παρόχου» όσον αφορά στις υπηρεσίες για γάτες υποχρεωτικές
κτηνιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται τα εξής:


Η περισυλλογή αδέσποτων γατών από εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό,
αδειοδοτημένα

οχήματα

ασφαλούς

μεταφοράς

ζώων

(ασθενοφόρο),
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κλιματιζόμενα

και

σύγχρονο

εξοπλισμό

περισυλλογής,

εκτός

αν

γίνει

περισυλλογή και μεταφορά του ζώου από φιλόζωους πολίτες / εθελοντές.


Η μεταφορά αδέσποτων γατών από τον Δήμο Αχαρνών στους χώρους του
«Παρόχου» και την επαναφορά του στον χώρο περισυλλογής ή σε τοποθεσία που
θα οριστεί από την 5μελή επιτροπή, λόγω υπερπληθυσμού (παρ. 10, άρθρο 9 του
Ν. 4039/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/14).



Η στείρωση θηλυκού (ωοθηκοϋστεροκτομή με ενέσιμη ή εισπνευστική
αναισθησία & ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 24 ωρών). Αφορά στην
πλήρη ωοθηκοϋστεροκτομή και ράμματα απορροφήσιμα στις θηλυκές αδέσποτες
γάτες & ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 24 ωρών.



Η στείρωση αρσενικού (ευνουχισμός με ενέσιμη ή εισπνευστική αναισθησία &
ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 24 ωρών). Αφορά στην αφαίρεση όρχεων
και ράμματα απορροφήσιμα στις αρσενικές αδέσποτες γάτες.



Εμβόλιο (αντιλυσσικό). Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου αφού
προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση.



Εμβόλιο (πολλαπλό). Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου αφού
προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση.



Αποπαρασίτωση. Αφορά στην χορηγία ανθελμινθικών φαρμάκων αναλόγως
του βάρους του ζώου και τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας στο δέρμα του
ζώου.



Ηλεκτρονική
εξωτερική

ταυτοποίηση

πλευρά

του

γάτας.

τραχήλου,

Αφορά

τοποθέτηση

συσκευής

στην

ηλεκτρονικής

αριστερή

αναγνώρισης

(microchip, αποκριτής πομποδέκτης) συμβατό με τη νέα νομοθεσία, η οποία είναι
παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα
με το ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από
συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη
Διαδικτυακή

Ηλεκτρονική

Βάση

σήμανσης

και

καταγραφής

των

ζώων

συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Βεβαίωση Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης του κάθε ζώου, θα παραδίδεται εις διπλούν, στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου με την κατάθεση του βιβλιαρίου ανά ζώο, σύμφωνα με την
με αρ. 1697/74031/02-07-2015 Υπουργική Απόφαση.


Γενική Εξέταση αίματος. Αφορά βασικό κτηνιατρικό έλεγχο και γενικές
αιματολογικές εξετάσεις κάθε αδέσποτου.



Παραμονή-Νοσηλεία-Διατροφή (3 ημερών).
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Αφορά στη φύλαξη και διαμονή κάθε αδέσποτου ζώου σε ειδικά διαμορφωμένα
κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4039/12 με άδεια του
ενδιαιτήματος εγκεκριμένη από την Περιφέρεια, εσωτερικά μα αυλή και χώρο
άθλησης των ζώων.
Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να διαθέτει:
1. κτιριακές εγκαταστάσεις που θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής
και διαφύλαξης και
2. κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη νοσηλεία,
καθαριότητα και σίτιση των αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για
τον καθημερινό έλεγχο αυτών.
Ο χρόνος παραμονής του ζώου ορίζεται στις 7 ημέρες, προκειμένου το αδέσποτο
να έχει απολύτως αποθεραπευτεί από την επέμβαση της στείρωσης, να έχει
καλυφθεί με αντιβίωση και με το πέρας αυτής, να έχει εμβολιαστεί, πριν
επιστραφεί στο Δήμο.


Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας. Αφορά περιστατικά κατάγματος με γύψονάρθηκα, χωρίς χειρουργεί, με νοσηλεία κατά περίπτωση.



Διαχείριση δηλητηριασμένης γάτας (ΦΟΛΑ). Περιλαμβάνει την οροθεραπεία
και τη χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το δηλητήριο στην περίπτωση
δηλητηριασμένου ζώου.



Βιοχημικές εξετάσεις / παράμετρο. Αφορά εξέταση αίματος σε βιοχημικό
αναλυτή.



Ακτινογραφία γάτας. Αφορά ψηφιακή ή αναλογική ακτινογραφία.



Ευθανασία ανιάτως πάσχουσας γάτας. Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η
αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνη ή πάσχει από ανίατη
ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας
και η διατήρησή της στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας
και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα,
εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας της, θα εκδώσει σχετική γνωμάτευση, θα
ενημερώσει την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εφόσον λάβει γνώση η 5μελής
επιτροπή και συναινέσει, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 12, άρθρο 46, του
Ν. 4235/2014.
Επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας:
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Ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης
σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων, ενδοκαρδιακή έγχυση των
παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρού
μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο
μπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.


Νεκροτομή ζώου. Σε περιπτώσεις βάσιμης υποψίας κακοποίησης ζώου, που έχει
οδηγήσει στο θάνατο αυτού, θα διενεργηθεί από τον ανάδοχο νεκροτομή /
νεκροψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης, ως προς τα πιθανά αίτια θανάτου.

Άρθρο 3.
Ο «Πάροχος» είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υπηρεσίες συλλογής, φιλοξενίας και
περίθαλψης εκτάκτων περιστατικών αδέσποτων ζώων (σκύλων, γατών, κ.λ.π.) μετά από
έγγραφη εντολή της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Ο «Πάροχος» υποχρεούται σε κάθε τιμολόγιο να επισυνάπτει τις έγγραφες εντολές
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Άρθρο 4.
Ο «Πάροχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
Άρθρο 5.
Ο «Πάροχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή
να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα
σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
Άρθρο 6.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της.
Ο «Πάροχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.
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Άρθρο 7.
Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
1.

Η μελέτη.

2.

Οι τεχνικές προδιαγραφές.

3.

Η προσφορά του «Παρόχου».

Ο «Πάροχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
σύμβασης.
Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως
παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον «Εργοδότη»
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Βρεττός

Για τον «Πάροχο»

Χρήστος Κτενάς

