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ΕΡΓΑΣΙΑ : Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου 
Νέστορος 2020

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

       Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία της φροντίδας των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Πύλου-Νέστορος .  Σκοπός  του  
προγράμματος  είναι  η   καταγραφή και  σταθεροποίηση του  αριθμού τους ,  κάτι  το  οποίο επιτυγχάνεται    με  την περισυλλογή , 
καταγραφή , σήμανση, στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και τέλος την υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους στον φυσικό τους  
χώρο .
    Το πρόγραμμα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Πύλου -Νέστορος είναι κατ΄ εφαρμογή  του Ν.4039/2012(ΦΕΚ 
15/2-2-12  τ.Α΄)  όπως  τροποποιήθηκε  από  τον  Ν.4235/2014  (ΦΕΚ  32/11-02-2014  τ.Α΄  άρθρο  46  )  του  Ν.3170/03  και  της  Υ.Α.  
280239/19-11-2003.  Είναι  σημαντικό  όλα  τα  αδέσποτα  να  είναι  στειρωμένα,  για  τον  περιορισμό  του  πληθυσμού  τους  ,  υγιή 
,εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα για λόγους βιωσιμότητας τους αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας . 
    Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάθεση σε ανάδοχο  του προγράμματος  διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Πύλου-
Νέστορος , έτσι ώστε να ελεγχθεί η παρουσία τους στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας και να πραγματοποιηθούν περαιτέρω 
δράσεις αντιμετώπισής τους .

 Το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :
 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
     Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ομάδες εργασίας στελεχωμένες με άτομα που θα έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε  
θέματα που αφορούν στον χειρισμό των αδέσποτων ζώων κυρίως σκύλων(κατ΄ ελάχιστο από έναν οδηγό και από έναν εργάτη) . Η 
σύλληψη και η γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα και τρόπους, δίνοντας έμφαση στην  
τήρηση των αρχών περί προστασίας των ζώων . Επίσης ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίδεται στο τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων 
των ομάδων εργασίας προς τις αντιδράσεις του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ρουχισμό προς διευκόλυνση της 
περισυλλογής, χειρισμού και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων, ενώ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο , με έξοδα του αναδόχου , έναντι 
οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ζητούμενης εργασίας, και να έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα 
υγιεινής (εμβόλια κλπ) αλλά και όλα τα απαραίτητα σε αριθμό και είδος εργαλεία τα οποία : 
Θα προστατεύουν το υπεύθυνο προσωπικό και
Θα βοηθούν στη σύλληψη και τον ασφαλή χειρισμό των αδέσποτων ζώων κυρίως σκύλων
     Για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με:
-      συσκευή (scanner) για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και
 -     ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την άμεση φωτογράφηση των ζώων.
     Οι ομάδες εργασίας θα μετακινούνται και θα μεταφέρουν τα αδέσποτα ζώα με φορτηγά αυτοκίνητα , ωφέλιμου φορτίου έως ένα τόνο 
. Ο χώρος φόρτωσης θα είναι διαμορφωμένος  με πλαστικούς ή μεταλλικούς κλωβούς , κατάλληλους για την μεταφορά αδέσποτων  
ζώων. Η υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου-Νέστορος και όπου η 
υπηρεσία προσδιορίζει.
     

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
    Μετά την περισυλλογή τα αδέσποτα θα οδηγούνται στον κτηνίατρο που θα φροντίζει για την καταγραφή και τον πρωτοβάθμιο 
κτηνιατρικό έλεγχο. Η καταγραφή του ζώου γίνεται από τον κτηνίατρο συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την καρτέλα μητρώου του 
ζώου. Η καρτέλα μητρώου αποτελείται από διαφορετικούς πίνακες οι οποίοι ακολουθούν και καταγράφουν την πορεία του ζώου , την  
κατάσταση της υγείας του , το είδος , τη ράτσα , το φύλλο , το χρώμα, το μέγεθος , την ηλικία , μια φωτογραφία του ζώου, την 
ημερομηνία περισυλλογής , την ημερομηνία στείρωσης, την ημερομηνία εμβολιασμού κλπ.
    Η σήμανση θα γίνεται με την τοποθέτηση ειδικού περιλαίμιου χρώματος μπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά ,πάνω σε 
αυτό θα αναγράφεται ανεξίτηλα - ο Δήμος που ανήκει ,- η ένδειξη στειρωμένο , -καθώς και ο αύξων αριθμός καταχώρησης στο μητρώο 
του Δήμου .  Η ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται  τοποθετώντας κάτω από το δέρμα με ευθύνη του 
κτηνιάτρου  micro chip.  To micro chip δηλώνεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου,  στη βάση δεδομένων του Δήμου και στην 
καρτέλα  του  ζώου.  Η σήμανση των αδέσποτων  ζώων πραγματοποιείται  με  την  ευθύνη  του  αναδόχου.  Τα  υλικά  σήμανσης των  
αδέσποτων ζώων διατίθενται από τον κτηνίατρο. Οι σκύλοι που σημαίνονται καταγράφονται στα αρχεία που καταρτίζει ο Δήμος , για 
αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει έγκαιρα όλα τα στοιχεία .



ΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
       Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη , που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην 
Ελλάδα. Οι αδέσποτοι σκύλοι, αρσενικοί και θηλυκοί ,στειρώνονται. Οι θηλυκοί σκύλοι στειρώνονται κατά προτεραιότητα. Τα ζώα δεν 
επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον αν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους . Για την στείρωση του θηλυκού σκύλου θα  
εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεοκτομής ενώ για την στείρωση του αρσενικού θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ορχεκτομής με ή  
χωρίς αφαίρεση του όρχεου , σύμφωνα με την κρίση του χειρούργου κατά περίπτωση . Τα ράμματα θα είναι απορροφήσιμα . Κάθε  
σκύλος θα υποβάλετε σε leishmania test ( κιτ στο ιατρείο) . Ο εμβολιασμός θα γίνεται πριν την επανατοποθέτηση ή υιοθεσία του ζώου ,  
θα είναι ετήσιος και πλήρης.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
     Η ευθανασία πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 3170/2003 ή άλλες 
κείμενες  εν  ισχύ  διατάξεις  .  Τα  ζώα συντροφιάς  που  περισυλλέγονται  και  διαπιστώνεται  μετά  από κτηνιατρική  εξέταση  ότι  είναι 
επικίνδυνα  ή  ότι  πάσχουν  από  ανίατη  ασθένεια  ,  υποβάλλονται  σε  ευθανασία  μετά  από  απόφαση  της  πενταμελούς  επιτροπής 
σύμφωνα με το νόμο.  Αδέσποτα ζώα συντροφιάς  ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν  λόγω γήρατος  ή αναπηρίας ,  εφόσον μετά από  
κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους, υποβάλλονται σε ευθανασία . Μετά  
την ευθανασία τα νεκρά ζώα θα μεταφέρονται για αποτέφρωση όπως ορίζει ο Νόμος 3170/2003. 
     Η ευθανασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στη χώρα .
    Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι:

- 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.

   Όλα τα αδέσποτα ζώα θα έχουν βιβλιάριο υγείας  όπου θα καταγράφονται  ο  αριθμός σήμανσης η ηλεκτρονική σήμανση ,  τα  
χαρακτηριστικά τους (φύλο,χρώμα, ράτσα) καθώς επίσης και όλες οι κτηνιατρικές πράξεις που έγιναν και ημερομηνίες αυτών .
      Επίσης θα συντάσσεται μητρώο αδέσποτων ζώων που θα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά τους τον αριθμό σήμανσης, την  
ηλεκτρονική σήμανση και  όλο το ιστορικό του ζώου από την ημερομηνία περισυλλογής  έως την επανένταξή του στο φυσικό του 
περιβάλλον ή την ευθανασία εάν χρειαστεί .
      Ο ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο νοσηλείας ζώων στο οποίο θα αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό  
διάστημα νοσηλείας του κάθε ζώου ξεχωριστά.
     Επίσης , θα τηρεί βιβλίο φαρμάκων στο οποίο θα καταγράφεται το είδος του φαρμάκου και η χορηγούμενη ποσότητα για κάθε ζώο.
     Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσκομίζει  για  κάθε  ζώο που διαχειρίζεται  ατομική  καρτέλα  στην  οποία  θα  περιλαμβάνεται  η  
φωτογραφία  του  αδέσποτου  ζώου,  το  είδος,  το  φύλλο,  η  φυλή,  το  μέγεθος  ,(μικρόσωμο  ,  μεσαίο  ,  μεγαλόσωμο),  ο  αριθμός 
ηλεκτρονικής σήμανσης , η ημερομηνία περισυλλογής , η τοποθεσία περισυλλογής , η ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, η 
ημερομηνία αποπαρασίτωσης , η ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνίατρου που πραγματοποίησε τη στείρωση , τον προορισμό 
του ζώου(υιοθεσία, επανένταξη , ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξής του, τα στοιχεία του  
νέου  ιδιοκτήτη  στην  περίπτωση  υιοθεσίας  του  ζώου  ,  την  ημερομηνία  ευθανασίας  του  ζώου  σε  περίπρωση  ευθανασίας  ,  την  
ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου.
     Επίσης , θα τηρείται βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων ζώων στο οποίο περιγράφεται η κατάσταση υγείας του ζώου.       
      Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας , όλες τις 
ώρες  και  εργάσιμες  ημέρες  της  εβδομάδας  με  την  διάθεση  μιας  ομάδας  εργασίας  καθημερινά  ,ενώ  το  ωράριο  εργασίας  θα 
διαμορφώνεται εκάστοτε ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και χωρίς να συνδέεται με αυτό της Υπηρεσίας.
      Ο ανάδοχος , υποχρεούται να υποδείξει ένα τουλάχιστον άτομο από την ομάδα, το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωμένο με την  
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του σε σταθερό και 
κινητό τηλέφωνο. Επίσης οφείλει να ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για κάθε αλλαγή του σχετικού προσώπου , 
ώστε να μην δημιουργείται το παραμικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
     Το έργο έχει συνολική πίστωση 10.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 00-6495.008 για το έτος 2020 και η  
χρηματοδότησή του είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
       Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  με  ανάθεση και  απευθύνεται  σε  κτηνιάτρους,  στο Φιλοζωικό  Ομιλο  Καλαμάτας  ,  Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Σύλλογο και η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια μέχρι την 31-12-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου.

ΠΥΛΟΣ 20/01/2020
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος                                Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τοπικής Οικον.Ανάπτυξης                                Ανάπτυξης & Κοινωνικής

& Τουρισμού                                                             Μέριμνας

Βασιλοπούλου Αναστασία                                     Γιαλλελή Αναστασία



   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 628 /20-01-2020                                                     
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                              ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ              
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ       
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                ΚΩΔ.Π/Υ : 00-6495.008
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ: 10.000 €
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                          CPV :  85200000-1                           
                                 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου 
Νέστορος 2020

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘ.ΤΙΜ
.

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ
.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Εργασίες περισυλλογής,στείρωσης 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και επανένταξης αδέσποτων ζώων

1 (αριθμός 
ζώων)

50

                                                                       
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
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3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Εργασίες περισυλλογής,στείρωσης,εμβολιασμού,ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επανένταξης αδέσποτων ζώων.

 Οι  εργασίες  αφορούν  στην  περισυλλογή,καταγραφή,σήμανση,εμβολιασμό,στείρωση,  αποπαρασίτωση  και  επανατοποθέτηση  των 
αδέσποτων ζώων στον φυσικό τους χώρο,ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί ευθανασία την πραγματοποίηση αυτής καθώς επίσης και 
την αποτέφρωση των νεκρών ζώων. Περιλαμβάνει την δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν , 
του κτηνίατρου , του προσωπικού και των μεταφορικών μέσων.

Τιμή ανά τεμάχιο (αριθμός ζώου) είναι : διακόσια ευρώ (200,00 ) μαζί με τον ΦΠΑ 24%.

ΠΥΛΟΣ 20/01/2020    ΠΥΛΟΣ 20/01/2020

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος                                Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τοπικής Οικον.Ανάπτυξης                                Ανάπτυξης & Κοινωνικής

& Τουρισμού                                                  Μέριμνας

Βασιλοπούλου Αναστασία                                  Γιαλλελή Αναστασία
 

‘
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ΕΡΓΑΣΙΑ : Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου 
Νέστορος 2020

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Εργασίες 
περισυλλογής,στείρωσης 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  και 
επανένταξης  αδέσποτων 
ζώων

(αριθμό
ς 
ζώων)

50 161,29 8.064,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.064,52
Φ.Π.Α. 24% 1.935,48

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

ΠΥΛΟΣ 20/01/2020                               ΠΥΛΟΣ 20/01/2020

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος                                Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τοπικής Οικον.Ανάπτυξης                                    Ανάπτυξης & Κοινωνικής

& Τουρισμού                                                            Μέριμνας

Βασιλοπούλου Αναστασία                                  Γιαλλελή Αναστασία
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ΕΡΓΑΣΙΑ : Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου 
Νέστορος 2020

5.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Διατάξεις
   Η εκτέλεση της εργασίας «Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου Νέστορος 2020», διέπεται 
από τις διατάξεις του  Ν.4039/2012(ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-02-2014 τ.Α΄ άρθρο 
46 ), του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.), του ν.4412/2016 ,  του Ν.3170/03 καθώς και των Υ.Α. 280239 (Φ.Ε.Κ 1712/19-11-2003).

Άρθρο 2ο
Τεύχη δημοπράτησης
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού (στην περίπτωση που γίνεται διαγωνισμός).
2. Το τιμολόγιο προσφοράς.
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
4. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και οι
    τεχνικές προδιαγραφές.
5. Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
6. Η τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 3ο
Εγγυήσεις
 1.     Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη 
εγγυήσεων:
α)  «Εγγύηση  συμμετοχής»,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε  συγκεκριμένο  χρηματικό  ποσό, 
αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η  
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων 
φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
             Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών-πλαίσιο ,  δυναμικού συστήματος 
αγοράς, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ,  ή  σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
             Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
            Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς 
προσφέροντες  εντός  τεσσάρων  (4)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτούς  είτε  της  οριστικής  απόφασης  περί  απόρριψης  της  
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
β)  «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  έως 5% επί  της  αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  να 
υπολογίζεται  ο  ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.
 Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός 
αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας 
της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, σε σχέση 
με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β'. 



δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή. Όταν, σύμφωνα με τα 
έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής  
προς  τον  ανάδοχο,  χωρίς  να  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης  προκαταβολής.  Αν  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  προβλέπεται 
μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ  του ποσού της  εγγύησης καλής εκτέλεσης και  του ποσού της καταβαλλομένης  προκαταβολής.  Η απόσβεση της 
προκαταβολής και  η  επιστροφή  της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης πραγματοποιούνται,  σύμφωνα με τους  όρους των εγγράφων της 
σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγείται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στους όρους της 
διακήρυξης και στα έγγραφα της σύμβασης. 
2.   Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν: 
α) «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας,  εφόσον από τα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται η προσκόμιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
 β) «Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης», η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 
τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Η ασφάλιση αυτή ζητείται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων.
 3.    Τα έγγραφα της σύμβασης ορίζουν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, το ακριβές ποσό, τη  
διαδικασία κατάπτωσης, επιστροφής ή αποδέσμευσης, και τους ειδικότερους όρους αυτών. 
   4.  Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη-μέρη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το  
δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Άρθρο 4ο
Τρόπος πληρωμής
          Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την Υπηρεσία, την έκδοση τιμολογίου αντίστοιχης  
αξίας από τον ανάδοχο και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 5ο
Κρατήσεις
       Στη συμβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 6ο
Εκχώρηση της εργασίας
        Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του  
δημοτικού συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα 
προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  Έναντι του δήμου ο ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε υπεύθυνος μαζί μ’ αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να απαλλαγεί 
της ευθύνης ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
         Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
           Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη  
σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

Άρθρο 7 ο
Έκπτωση του αναδόχου
          Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του  
Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του δημάρχου να 
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 
          Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την 
εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.
          Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή της  
εργασίας. 
          Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του  
δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
          Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών  
έργων, προμηθειών ή μεταφορών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου και μεγαλύτερο του έτους.

Άρθρο 8ο
Λύση της σύμβασης λόγω διακοπής των εργασιών
           Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα ή εντολή του 
δήμου, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο  
δήμο. Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα 
σε δέκα ημέρες από την υποβολή της και να τη διαβιβάσει στη δημοτική αρχή με τις τυχόν παρατηρήσεις του.
           Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την  
πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
           Εάν η εργασία ματαιωθεί  ύστερα από απόφαση του συμβουλίου,  η σύμβαση θεωρείται  αυτοδικαίως λυμένη από την  
κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 



           Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και αποζημίωση 
ανάλογη  με  το  όφελος  που  κατά  τεκμήριο  θα  είχε  ο  ανάδοχος  από  τις  υπόλοιπες  συμβατικές  ποσότητες.  Η  αποζημίωση  αυτή 
κανονίζεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  και  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  7%  του  υπολειπόμενου  χρηματικού  αντικειμένου  της 
σύμβασης, ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού.
           Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να εγκριθεί η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και  
οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση 
αυτών. 

Άρθρο 9ο
Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου
    1.   Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την εκτέλεση της εργασίας, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για 
διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημιά. 
          Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να διορίσουν με 
συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ μέρους τους στη διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης. 
           Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της εργασίας, ύστερα από αίτηση που  
υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο 
του αναδόχου. 
           Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική δήλωση  
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 
           Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά πριν την έναρξη της  
εκτέλεσης της εργασίας, αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε 
καταβάλει ο αποθανών. 
          Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλλουν αίτηση για τη συνέχιση της εργασίας, 
διαπιστώνεται  με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, μετά την κοινοποίηση της οποίας στους 
κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης.
          Εάν ο  ανάδοχος πτωχεύσει,  η  σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια  χωρίς  την  καταβολή αποζημίωσης για  διαφυγόν  κέρδος ή  
οποιαδήποτε ζημιά. 
    2.   Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία  
έναντι  του δήμου θεωρείται  λυμένη  και  η  συμβατική σχέση συνεχίζεται  υποχρεωτικά  με τον δεύτερο κοινοπρακτούντα,  ο  οποίος 
αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.
          Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων που αναλαμβάνουν  
έναντι του δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
          Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία λύνεται και η συμβατική σχέση συνεχίζεται  
υποχρεωτικά  από το  δεύτερο μέλος,  που αναλαμβάνει  έναντι  του  δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις  του 
πτωχεύσαντος. 
          Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του δήμου συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν 
όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο  
δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση.

Άρθρο 10ο
Επίλυση διαφορών
   Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια. 
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6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο  1ο
Αντικείμενο μελέτης
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης  είναι η Εργασία “  Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - 
Δήμου Πύλου Νέστορος 2020” προϋπολογισμού 10.000,00  € με το ΦΠΑ 24% και αφορά  στην εργασία περισυλλογή ,  
καταγραφή  ,  σήμανση  ,  εμβολιασμό  ,  στείρωση  ,  αποπαρασίτωση  ,  περίθαλψη  και  τέλος  στην  υιοθεσία  ή 
επανατοποθέτηση των αδέσποτων ζώων στον φυσικό τους χώρο, όπως αναφέρονται στην μελέτη.

Άρθρο 2ο
Διατάξεις
Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 3852/10 , 4412/16 λόγω της ιδιομορφίας των  
εργασιών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόμα υπόψη οι διατάξεις των Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν.4235/2014.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την 31-12-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου. .
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα απο αίτημα του αναδόχου  
που υποβάλλεται πριν τη λήξη του .

Άρθρο 4ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι  εργασίες που πρόκειται  να  γίνουν,  περιγράφονται  εκτενώς στην τεχνική περιγραφή και  στο τιμολόγιο  μελέτης.  Η 
ζητούμενη  παροχή  υπηρεσιών  διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων  απαιτεί  για  την  υλοποίησή  της  εξειδικευμένη  και  
συνδυασμένη γνώση στον τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης .
  Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις .
  Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να  ανταποκρίνεται  εντός είκοσι  τεσσάρων ωρών σε αιτήματα του Δήμου Πύλου-
Νέστορος που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε .
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7.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

Yλοποίηση Προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων - Δήμου Πύλου 
Νέστορος 2020

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Πύλος, ………/…………/2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα & υπογραφή)


