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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Εργασίες
Περισυλλογής
&
Φροντίδας
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες

Εκτιμώμενη Αξία: 32.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% {39.928,00 € με Φ.Π.Α.}
Κ.Α.Εξ. 00.6495.15
CPV: 85210000-3 {Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων}
Αριθ. Μελέτης: 120/27-11-2017
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Β/2-2-2012) όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Β/11-2-2014): “1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να
μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο....” “3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία
από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς....”
Επειδή ο Δήμος Κομοτηνής δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο
δυναμικό, η εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνει από προσωπικό του Δήμου και
κρίνεται σκόπιμο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο
στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.
Οι παρούσες εργασίες έχουν σαν στόχο την αποτελεσματική προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, καλής
μεταχείρισης και ευζωίας τους, την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας και προστασίας των ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4235/2014.
Σκοπός της παρούσας είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους,
εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα περισυλλογής και επιστροφή τους στον φυσικό τους χώρο ή σε οποιοδήποτε
χώρο είναι επιτρεπτό. Θα επαναφέρονται σε περιοχές μακριά από σχολεία, αθλητικά κέντρα και
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας.
Η εργασία θα γίνει από επαρκές σε αριθμό προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα μέσα, με
ειδικό όχημα κατάλληλο προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα του προγράμματος εκτέλεσης της
εργασίας που αναλαμβάνει.
Κομοτηνή, 27 / 11 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής – Γενικοί Όροι Ανάθεσης – Προϋποθέσεις Εκτέλεσης Εργασιών

Η μελέτη αυτή αφορά τη περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, όλου του καλλικρατικού Δήμου, από την
01/01/2018 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε μεταγενέστερο χρόνο και για χρονικό διάστημα έως
31-08-2018, με την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στον Ανάδοχο και υπό την επίβλεψη
κτηνιάτρου.
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου:
Καθημερινή κάλυψη των απαραίτητων εργασιών με κατάλληλα υλικά καθημερινά, που θα
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο του Αναδόχου.
Καθημερινά και των Αργιών, περισυλλογή των αδέσποτων ζώων με την υπόδειξη του
κτηνιάτρου και της υπηρεσίας του Δημοτικού Κυνοκομείου και την επανένταξη στο φυσικό τους
περιβάλλον, των φιλοξενούμενων ζώων.
Καθημερινά πρωινές και νυχτερινές ώρες και των Αργιών, την αναγκαιότητα που θα προκύπτει για την
περισυλλογή επικίνδυνων, άρρωστων η από κάποια αιτία θανάτου αδέσποτων ζώων.
Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της περισυλλογής των επικίνδυνων αδέσποτων ζώων θα έχει
απαραιτήτως και την παρουσία του εξειδικευμένου κτηνιάτρου του Δήμου ή κάποιου μέλους από τον
κυνηγητικού Συλλόγου, ή κάποιο μέλος κυνοφιλικού ομίλου, ή φιλοζωικού σωματείου.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ειδικό όχημα κατάλληλο για την περισυλλογή των
αδέσποτων ζώων.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα περισυλλογής (όπως για παράδειγμα ηρεμιστικό
φάρμακο, λάσο, φάκα, δίχτυ) για την ασφαλή σύλληψη-ακινητοποίηση των αδέσποτων ζώων, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 1 περίπτωση α του ν.2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κτηνίατρο για την αναγκαιότητα που θα προκύπτει για
την περισυλλογή επικίνδυνων, άρρωστων η από κάποια αιτία θανάτου αδέσποτων ζώων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει όταν προκύπτει στην περισυλλογή κάποιου αδέσποτου ζώου από κάποιο
ατύχημα και χρειάζεται να μεταβεί σε Ιατρικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, να το μεταφέρει με το ειδικό όχημά
του ασφαλές, και να το επιστρέψει στο Δημοτικό κυνοκομείο για την περεταίρω φροντίδα του.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε ανάδοχο για την περισυλλογή
αδέσποτων ζώων, και την μεταφορά τους με φροντίδα στο Δημοτικό κυνοκομείο, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει
μόνιμο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο με εμπειρία στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς.
Η εργασία θα γίνει από τον ανάδοχο με τα απαραίτητα προσόντα προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο
με εμπειρία στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, και κτηνίατρο για την αναγκαιότητα που θα προκύπτει
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για την περισυλλογή επικίνδυνων, άρρωστων η από κάποια αιτία θανάτου αδέσποτου ζώου, καθώς και τα
νόμιμα (ν. 2168/1993) μέσα που πρέπει να διαθέτει, και ειδικό όχημα προκειμένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα του προγράμματος εκτέλεσης της εργασίας που αναλαμβάνει.
Διευκρινίζονται ακόμα τα εξής:
 Στην περίπτωση στην οποία ζώο που έχει περισυλλεχθεί διαπιστωθεί ότι είναι δεσποζόμενο
ακολουθούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Υ.Α.280239 (ΦΕΚ 1712/12-11- 2003).
 Στην περίπτωση στην οποία ζώο που έχει περισυλλεχθεί κρίνεται από τον ανάδοχο ότι εντάσσεται
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν.3170/2003, περί ευθανασίας,
τότε ενημερώνεται η επιτροπή του άρθρου 7, της Υ.Α. 280239/2003 και ακολουθείται η διαδικασία που το
ίδιο άρθρο περιγράφει.
 Οι υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται από κοινόχρηστους
χώρους, σχολικά συγκροτήματα και λοιπές δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις.
 Επεμβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που αδέσποτα ζώα έχουν
εισέλθει σε αυτές και κατόπιν συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη. Για ειδικές περιπτώσεις ενημερώνεται ο
επιβλέπων τις υπηρεσίες ο οποίος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 7, της Υ.Α.
280239/2003.
 Οι υπηρεσίες δεν αφορούν δεσποζόμενους σκύλους ακόμα και αν αυτοί προέρχονται από υιοθεσία
αδέσποτων.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης εργασίας διέπεται από τις
διατάξεις:
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006). «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως
αναδιατυπώθηκε και ισχύει.
 Του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»,
όπως τροπ. από το Ν. 3399/2005, το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') «Για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με
κερδοσκοπικό σκοπό», παρ. 3 άρθρου 9, όπως τροπ. από το άρθρο 46 παρ. 6 περ. γ του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ
Α΄/32/11.02.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. (βλ. σχετ. νέα Υ.Α. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατ' εξουσιοδότηση των
άρθρων 36 παρ. 5 και 258 παρ. 10 Ν. 4412/2016 (για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών), με θέμα
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΑΔΑ: 6Θ4Κ465ΧΙ8-6Ρ7).
 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Την ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β'): «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
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αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και ιδίως του άρθρου 21 στο οποίο αναφέρεται πως και
στην περίπτωση που οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το
υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των
60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν την λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Άρθρο 3ο
Γενικές και Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Την απασχόληση ειδικού προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα μέσα προκειμένου να
διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαμβάνει.
 Κάλυψη των απαιτούμενων εργασιών με κατάλληλα υλικά καθημερινά, που θα πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένο συνεργείο του Αναδόχου και την επανένταξη των φιλοξενούμενων ζώων στο φυσικό τους
περιβάλλον.
 Το συνεργείο πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα του Δήμου σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη
περίπτωση. Η παραλαβή θα γίνεται καθημερινά και των αργιών εκτός απροόπτου γεγονότος.
 Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα πραγματοποιείται από έμπειρο συνεργείο/προσωπικό, με τη
συνδρομή κτηνιάτρου.
 Κάθε τέλος του μήνα πρέπει να γίνεται αναλυτικός απολογισμός και να είναι ενημερωμένη η
υπηρεσία για κάθε περιστατικό ζώου, συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό, αναλυτικά στοιχεία των
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν, και συγκεκριμένα αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών, καρτέλες με τα
στοιχεία (περιγραφή, είδος, ηλικία, φύλο, μέγεθος, αριθμό μητρώου, χρόνος περισυλλογής, διάστημα
παραμονής του ζώου) και οιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ζητήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 Τα αδέσποτα ζώα εντοπίζονται από τα συνεργεία περισυλλογής ή και από πολίτες οι οποίοι ειδοποιούν
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 Τακτική προσέγγισης είναι η εξοικείωση με τα αδέσποτα ζώα, η παροχή τροφής και νερού με ήρεμο
τρόπο και συνεχή ομιλία έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθεί κολάρο και αλυσίδα. Αν αυτό δεν
είναι δυνατό, η σύλληψη μπορεί να γίνει με κατάλληλο δίχτυ ή απόχη.
 Η όλη διαδικασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την αποφυγή τραυματισμών των μελών του
συνεργείου ή των σκύλων, όσο και για την αποφυγή άσχημης εικόνας προς το κοινό που ενδεχομένως
παρακολουθεί τη σύλληψη των ζώων. Μόλις εντοπιστεί το ζώο, ελέγχεται ο γύρω χώρος για εντοπισμό του
ιδιοκτήτη. Αν δεν εντοπιστεί ιδιοκτήτης, το ζώο τοποθετείται στο ειδικό αυτοκίνητο και οδηγείται στο
Δημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.
 Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου
για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο
πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους, από οποιαδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεσή της και
υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, εφόσον
αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχει κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου
για αδέσποτα ζώα.
 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και
οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η
εκτέλεση των εργασιών του.
 Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
 Η απομάκρυνση επικίνδυνου ζώου ή η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο
γίνεται μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 4039/2012 που έχει συγκροτηθεί στο
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Δήμο και σε περίπτωση διαφωνίας με οριστική απόφαση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής που έχει
συγκροτηθεί στο Δήμο (άρθρο 46 παρ. 12 του ν. 4235/2014).
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Δήμου για έκτακτα
περιστατικά.
 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων.
 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4039/2012 και του Ν. 4412/2016 με
ανάλογη εφαρμογή τους.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2018 ή την υπογραφή της σε μεταγενέστερο χρόνο
και για χρονικό διάστημα έως 31-08-2018.
Άρθρο 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου και την εκτέλεση των εργασιών θα
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Κομοτηνής.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών).
Άρθρο 6o
Συμβατικά στοιχεία προμήθειας

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Εκτιμώμενη αξία και
ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του προμηθευτή
Άρθρο 7ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης

Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, θα κοινοποιήσει
αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι συμβάσεις συντάσσονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάσει του
άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα
με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και
αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας.
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Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως
αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση η
έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση
απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8o
Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί 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 αρμοδιότητάς τους.
Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Άρθρο 9o
Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και όσον αφορά την παρούσα
δημόσια σύμβαση, η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς
Φ.Π.Α..
Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10o
Προσφερόμενη τιμή και Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων
τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής (το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου) από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες
οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Ο ανάδοχος εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου το αργότερο
μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σελίδα 6 από 8

17REQ002305909 2017-11-27
Άρθρο 11ο

Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 209 του
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας
ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως
ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13.
2) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4
του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της
απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου.
3) Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
4) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
5) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Κομοτηνής.

Κομοτηνή 27 / 11 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τηλ. 25310 22810

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Εργασίες
Περισυλλογής
&
Φροντίδας
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες

Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Η σχετική δαπάνη για την παρούσα παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 39.928,00 € με
Φ.Π.Α. 24%, το οποίο σημειώνεται πως δεν είναι δεσμευτικό για την αναθέτουσα αρχή, αποτελεί το ανώτερο
ποσό που εκτιμάται πως θα δαπανηθεί και η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έως του ποσού
που αναλογεί βάσει των πραγματοποιθέντος αριθμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων που θα
περισυλλεγούν για διάστημα έως 31-08-2018 από την 01-01-2018 ή την υπογραφή της σύμβασης σε
μεταγενέστερο χρόνο.

Α/Α

Είδος Εργασίας

Εκτιμώμενη Ποσότητα
Αδέσποτων Ζώων που θα
περισυλλεγούν για
διάστημα έως 31-08-2018
και επανένταξή τους

Δαπάνη
Περισυλλογής/
Προσφοράς
Υπηρεσίας
Ανά Μονάδα

1

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

640

45,00 €

2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ
π.χ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ)

3.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

32.200,00 €

Φ.Π.Α. 24%

7.728,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

39.928,00 €

ΔΑΠΑΝΗ

28.800,00 €

Κομοτηνή 27 / 11 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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