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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Δ/νση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή 
Πληρ. : Νικόλαος Στεργιάδης 
Τηλ.: 2531022810 
Ε-mail  : n.stergiadisdimkomot@gmail.com 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

Δημόσια Σύμβαση : «Εργασίες κτηνιάτρου για την λειτουργία του δημοτικού 

κυνοκομείου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023». 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 77 / 2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  19.820,00 €  χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24% : 4.756,80 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.576,80 €  

Κ.Α.: 00.6117.02 ή αντίστοιχο 

CPV: [85200000-1] - Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

 

 

  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις 

3. Εκτιμώμενη Αξία 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών σε κτηνίατρο για την 

λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου για το έτος 2023 (στειρώσεις-εμβολιασμοί) στα πλαίσια  

εφαρμογής  του  προγράμματος  προστασίας  αδέσποτων  ζώων  του  Δήμου Κομοτηνής.  

Γενικά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): «Νέο πλαίσιο για την ευζωία 

των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ»  που  αφορά  τα δεσποζόμενα  και  αδέσποτα  ζώα  

συντροφιάς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  σε  ισχύ  που αφορά την λειτουργία καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων.   

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες. 

➢ Περισυλλογή  των  αδέσποτων  ζώων  από  διάφορα  σημεία  του  Δήμου  και μεταφορά 

τους  στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Κομοτηνής  όπου  γίνεται   κτηνιατρική   

εξέταση   των   ζώων   και   ακολουθείται   η   διαδικασία  εμβολισμού  αποπαρασιτισμού  

στείρωσης  σήμανση  και  επανένταξη  του  ζώου  στο  σημείο  από  όπου  περισυλλέχθηκε.  Εάν  

τα  ζώα  που  περισυλλέγονται  διαπιστώνεται   ότι   είναι   τραυματισμένα   ή   πάσχουν   από   

ιάσιμο   νόσημα  υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική  αγωγή. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι  

επικίνδυνα  ζώα  συντροφιάς  ή  ότι  πάσχουν  από  ανίατη  ασθένεια  ή  ότι  είναι  πλήρως  

ανίκανα  να  αυτοσυντηρηθούν  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  και  η  διατήρησή  τους  στη  ζωή  

είναι  αντίθετη  με την  ευζωία  τους  και  αρνηθούν  τα  φιλοζωικά  σωματεία  της  περιοχής  να  

αναλάβουν  την  φροντίδα,  εποπτεία  και  τη  διαδικασία  υιοθεσία  τους,  υποβάλλονται  σε  

ευθανασία,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.  

➢ Χειρουργική στείρωση των αρσενικών και θηλυκών υγειών σκύλων  

➢ Μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία   των ζώων.  

➢ Εμβολιασμός των σκύλων. 

➢ Σήμανση των χειρουργημένων ζώων, προκειμένου να διακρίνονται τα στειρωμένα, όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.  

➢ Επανατοποθέτηση των ζώων στο χώρο απ' όπου περισυλλέγησαν. 

➢ Εξέταση των ζώων για Λεϊσμανίαση.  
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τις οποίες ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει όποτε 

αυτές ζητηθούν από την Υπηρεσία, είναι οι κάτωθι:  

Στείρωση σκύλου με σήμανση, αποπαρασιτισμό και εμβολιασμό. 

α) Στείρωση θηλυκού σκύλου: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεκτομής.  

β) Στείρωση αρσενικού σκύλου: Θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή  

χωρίς αφαίρεση του όσχεου, σύμφωνα με τη κρίση του χειρουργού κτηνιάτρου κατά  

περίπτωση, προς αποφυγή του οιδήματος μετεγχειρητικά, κυρίως για τα μεγαλόσωμα  

ζώα.  

Οι τομές στις παραπάνω επεμβάσεις θα ράβονται με πλαστική ραφή κάνοντας χρήση  

ραμμάτων βραδείας απορρόφησης. To ζώο θα παραμένει στο καταφύγιο, προτού  

στειρωθεί 24 ώρες, προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  αποπαρασίτωση  και  ο  

απαραίτητος, κατά την κρίση του θεράποντα κτηνιάτρου, προεγχειρητικός έλεγχος,  

ενώ μετά τη χειρουργική στείρωσή του θα νοσηλεύεται για επιπλέον 5 ημέρες.  

Για την αποπαρασίτωση θα χρησιμοποιούνται ανθελμινθικά σκευάσματα αφενός για τον 

έλεγχο των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων του σκύλου και αφετέρου για τον έλεγχο των 

κροτώνων, ψύλλων (ενήλικοι ψύλλοι, αυγά, προνύμφες και νύμφες ψύλλων)  και  ψειρών.  Τα  

τελευταία  σκευάσματα  πρέπει  να  παρέχουν  διάρκεια προστασίας του ζώου για ένα μήνα 

περίπου.  

Μετά την επέμβαση της στείρωσης και καθ'όν χρόνο το ζώο βρίσκεται κάτω από  

συνθήκες  γενικής  αναισθησίας  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  το  ανώδυνο  της  

διαδικασίας- θα γίνεται σήμανση με χειρουργική μέθοδο κοπής πτερυγίου του αυτιού  

σχήματος Λ. Εναλλακτικά η σήμανση του σκύλου μπορεί να πραγματοποιείται με την  

τοποθέτηση  στην  αριστερή  εξωτερική  πλευρά  του  τραχήλου  ζώου  ηλεκτρονικής  

ταυτότητας (microchip) σύμφωνης με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή  

FDX-B.  

Μετά την αποθεραπεία από τη στείρωση και πριν την επανατοποθέτηση του ζώου,  

αυτό εμβολιάζεται με εμβόλιο κατά της Νόσου Carre, της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, των  

Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola,    L.    Icterohaemorrhagie),    της    ιογενούς Παρβοεντερίτιδας και της 

Λύσσας.  

Κλινική Εξέταση  

Γενική εξέταση του ζώου για να διαπιστωθεί εάν είναι υγιές ή πάσχει από κάποια νόσο ή 

πάθηση.  

Περίθαλψη  

Φαρμακευτική αντιμετώπιση άρρωστου ή τραυματισμένου ζώου.  

Αποπαρασίτωση  

α)  Αποπαρασίτωση  από  ενδοπαράσιτα  με  ανθελμινθικά  σκευάσματα  κατά  των 
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νηματωδών και κεστωδών παρασίτων.  

β)  Αποπαρασίτωση  από  εξωπαράσιτα  με  ανθελμινθικά  σκευάσματα  κατά  των κροτώνων, 

ψύλλων  (ενήλικοι ψύλλοι, αυγά, προνύμφες και νύμφες ψύλλων) και  

ψειρών.  

Εμβολιασμός  

α) Εμβολιασμός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά της Νόσου 

Carre και της παρβοϊωσης των κυναρίων, με κλινική εξέταση.  

β) Εμβολιασμός σκύλων, ηλικίας άνω των 8 εβδομάδων, με εμβόλιο κατά της Νόσου  

Carre,  της  Λοιμώδους  Ηπατίτιδας,  των  Λεπτοσπειρώσεων (L.  Canicola,  L.  

Icterohaemorrhagie), και της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση.  

γ) Εμβολιασμός ενηλίκων σκύλων, με εμβόλιο κατά της Νόσου Carre, της Λοιμώδους Ηπατίτιδας, 

των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας και της 

Λύσσας, με κλινική εξέταση.  

δ)    Εμβολιασμός σκύλων ή γατών με εμβόλιο κατά της Λύσσας, με κλινική εξέταση  

ε) Εμβολιασμός σκύλων με εμβόλιο κατά των Λεπτοσπειρώσεων  (L. Canicola, L. 

Icterohaemorrhagie), με κλινική εξέταση.  

στ) Εμβολιασμός γατών με εμβόλιο κατά της πανλευκοπενίας, της καλυκοϊώσεως και της 

ρινοτραχειϊτιδας, με κλινική εξέταση.  

Διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης νοσημάτων  

α) Κιτ test Leismania  

β) Kit test Dirofilaria  

γ) Kit test Erlichia  

Μικροσκοπική εξέταση ξεσμάτων δέρματος. 

Θα περιλαμβάνει τη λήψη υλικού από το δέρμα προς αναζήτηση παρασίτων ή δερματοφύτων. 

Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις  

Θα περιλαμβάνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η  

διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων, κ.λπ., με χορήγηση αναισθησίας για την  

εκτέλεσή τους (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία, ανάλογα με το περιστατικό και  

την εκτίμηση του χειρουργού κτηνίατρου) και 6ήμερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου.  

Ανάταξη και περίδεση καταγμάτων  

Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση αναισθησίας  (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία, ανάλογα  

με  το  περιστατικό  και  την  εκτίμηση  του  χειρουργού  κτηνίατρου),  τη συντηρητική 

αντιμετώπιση κατάγματος με χρήση νάρθηκα ή γύψινου επιδέσμου και 24ωρη απλή νοσηλεία του 

ασθενούς ζώου.  
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Δηλητηρίαση  

Αντιμετώπιση  δηλητηριάσεων  αδέσποτων  ζώων  εντός  των  ορίων  του  Δήμου Κομοτηνής  

Αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων.  

Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων.  

Νεκροτομή.  

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

 

 

3 .  Ε Κ Τ Ι Μ Ω Μ Ε Ν Η  Α Ξ Ι Α   

 

A/A Περιγραφή Εργασίας 
Μον. 

Μετρ. 
Ποσότητα Τιμή (€) Δαπάνη (€) 

1 Στείρωση Σκύλου με σήμανση τμχ. 305 30,00 9150,00 

2 Κλινική εξέταση τμχ. 60 15,00 900,00 

3 Αποπαρασίτωση τμχ. 400 5,00 2000,00 

4 Εμβολιασμός τμχ. 600 5,00 3000,00 

5 Διάφοροι Μέθοδοι Διάγνωσης τμχ. 3 5,00 15,00 

6 
Μικροσκοπική εξέταση 

ξεσμάτων δέρματος 
τμχ. 8 10,00 80,00 

7 Χειρουργικές Μικροεπεμβάσεις τμχ. 12 60,00 720,00 

8 
Ανάταξη και περίδεση 

καταγμάτων 
τμχ. 3 25,00 75,00 

9 Νεκροτομή τμχ. 4 30,00 120,00 

10 Περίθαλψη τμχ. 50 30,00 1500,00 

11 Δηλητηρίαση τμχ. 4 50,00 200,00 

12 Σήμανση με microchip τμχ. 206 10,00 2060,00 

  Σύνολο Δαπάνης 19.820,00 € 

  Φ.Π.Α. 24% 4.756,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.576,80 € 

 

Ο Δήμος μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να αυξομειώσει τις ποσότητες που αναφέρονται 

ανωτέρω, όμως συνολικά δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το συμβατικό ποσό της παρούσης. 
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4 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο δημόσιας σύμβασης 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών στείρωσης – εμβολιασμού – 

αποπαρασιτισμός, κ.λ.π. των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια  εφαρμογής  του  

προγράμματος  προστασίας  αδέσποτων  ζώων  του  Δήμου Κομοτηνής.  Γενικά  εφαρμόζονται  οι  

διατάξεις  του  Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  που  αφορά  τα δεσποζόμενα  και  

αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  σε  ισχύ  που αφορά την λειτουργία 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Στο κυνοκομείο του Δήμου παρέχει υπηρεσίες κτηνίατρος δυνάμει 

του αρ. 209 παρ. 2 Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Κ. περί σύμβασης των 

άρθρων 648 και επ. του Α.Κ. 

Ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές θα είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και προσφέρει την 

εργασία του με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και 

την εποπτεία του Δήμου, δεν υπόκειται σε νομική (προσωπική) δέσμευση του εργοδότη Δήμου 

όσον αφορά τον τόπο, χρόνο και τρόπο παροχής της εργασίας του και συνεπώς η εκτέλεση των 

ανατεθειμένων εργασιών συνιστά παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΑΠ 312/2011, 433/2011, 

693/2013 ΕΕΔ 2013 σελ. 953). 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

ιδιαίτερα των άρθρων 2 παρ. 1 εδ.31, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-

03-2021 τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 
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6. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

(ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 3075/2021, 

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.  

10. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): «Νέο πλαίσιο για την 

ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ», όπως ισχύει. 

12. Την αριθ.  εγκ.377/39343/15.06.2022 του ΥΠ.ΕΣ. Διευκρινήσεις επί διοικητικών θεμάτων 

σε εφαρμογή διατάξεων του N.4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - 

Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169). 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –τεχνικές προδιαγραφές  

 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας – Εκτέλεση Σύμβαση 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2023, ή την υπογραφή της 

σύμβασης σε μεταγενέστερο χρόνο και δημοσίευσης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3773934315-06-2022/
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Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α) είναι αποδεκτό και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέλη, β) δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης και 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

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. 

 

Άρθρο 5ο : Διενέργεια Διαγωνισμού  

Η διενέργεια της παρούσας θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής {στο σύνολο των εργασιών}. 

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 

ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 

το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και περιπτώσεων 

που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία περί ρητρών αναπροσαρμογής.     
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Άρθρο 8ο – Υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι υποχρεωμένος για:  

• Την διάθεση για χρήση του Δημοτικού χώρου του καταφυγίου αδέσποτων  

ζώων που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του προγράμματος  

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής.  

• Το κόστος χρήσης των δικτύων κοινής ωφέλειας.  

• Την διάθεση των απαραίτητων εργατών-τεχνιτών για την επισκευή  

συντήρηση των εγκαταστάσεων.  

• Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού περίθαλψης - χειρουργείων και  

γραφείου (Η/Υ, ιντερνετ, τηλέφωνο κλπ).  

• Την διάθεση οχήματος και οδηγού περισυλλογής, συμπεριλαμβάνοντας τις  

δαπάνες για την κίνηση και νόμιμη κυκλοφορία του καθώς και τον  

απαραίτητο εξοπλισμό αυτού.  

• To κόστος προμήθειας των σκευασμάτων, εμβολίων και αναλώσιμων υλικών  

που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την σωστή  

εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. 

• Την προμήθεια των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης. 

Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος εν γένει για την εφαρμογή κάθε διάταξης της κείμενης  

νομοθεσίας  π.χ  Ν 604/1977, Ν.463/1978, 3170/ 2003, ν. 4039/2012 που αφορά την περισυλλογή 

και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του 

καταφυγίου και εισηγείται προς τον Δήμο Κομοτηνής τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή 

εφαρμογή αυτών. Την  υγειονομική  ευθύνη  του  κυνοκομείου  φέρει  ο  υπεύθυνος  Κτηνίατρος 

όπως ορίζει ο Ν 604/1977. Τηρεί και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας.  

Ο κτηνίατρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και να 

κατέχει άδεια εξάσκησης από το ΓΕΩΤΕΕ (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Επιπλέον θα πρέπει 

να βρίσκεται πάντα στο χώρο του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων κατά τις ώρες λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων.  

Καθημερινά  επιβλέπει  τα  αδέσποτα  ζώα  που  φιλοξενούνται.  Μία  φορά  το πρωί και μία το 

μεσημέρι.  

Βρίσκεται   πάντα   στη   διαθεσιμότητα   της   Δημοτικής   Αρχής   για   την αντιμετώπιση τυχών 

εκτάκτων περιστατικών ακόμα και σε ώρες εκτός λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου.  

Ενημερώνει  τα  βιβλία  που  ορίζει  το  άρθρο  7  του  Ν.463/1978.  Τα  βιβλία αυτά είναι:   βιβλίο   

επιθεωρήσεων, βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων    υποχρεωτικής    

δηλώσεως, βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων 

υποχρεωτικής δηλώσεως, βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων,    βιβλίο    υγιεινής 

κατάστασης νεοεισερχομένων  σκύλων  η  ενημέρωση  του βιβλίου  εισερχομένων  - εξερχομένων 

σκύλων.  
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Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών υιοθεσιών. Έχει  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  

του  μητρώου  σκύλων  αδέσποτων  και δεσποζόμενων της πόλης. Φροντίζει σε συνεργασία με τα 

συνεργία του Δήμου για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εξετάζει κάθε νεοεισερχόμενο 

ζώο. Διαγιγνώσκει τυχόν ασθένειες και εφαρμόζει της ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. 

Ενημερώνει την Δ/νσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος και μπορεί δε να καλείται 

να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Εφαρμοστέα νομοθεσία - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

Για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 

2016, β) οι όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 

4412/216). 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' 

ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό 

δίκαιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Τρόπος καταβολής αμοιβής 

Η πληρωμή του αναδόχου για τις ανατιθέμενες ανεξάρτητες υπηρεσίες θα γίνεται στο τέλος 

κάθε δεδουλευμένου μήνα μετά την έγγραφη πιστοποίηση/βεβαίωση καλής εκτέλεσης των 

εργασιών και κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να 

επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων 

παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016). 
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Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και 

σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει παραλάβει 

η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί 

να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Κομοτηνή, 25-08-2022                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Καθαριότητας, 

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 
Σινάδος Μαργαρίτης  

Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός 
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