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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κ.Α. 15.6117.27
CPV 85200000-1
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ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :11.400 €
AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  37 /2017

    

   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Προϋπολογισμός μελέτης
 Τεχνική περιγραφή –μελέτη
 Η συγγραφή υποχρεώσεων 

Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για το πρόγραμμα 
Περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο στα πλαίσια 
εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στα όρια του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής. Οι δράσεις του Δήμου είναι κατ΄εφαρμογή του Ν. 
4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-18 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 
32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46).

      
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.193,55 € πλέον Φ.Π.Α 
24%, ήτοι συνολικά απαιτούμενη πίστωση 11.400,00 € και βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 
15.6117.27 με περιγραφή «Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο» και εγγεγραμμένη 
πίστωση 11.400,00€ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Κ
Α

Περιγραφή CPV
Ενδεικτικό

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 
(24%)

Συνολικό Eνδεικτικό 
Κόστος

συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% και λοιπών 
κρατήσεων

15.6117.27
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙ Α 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

8520000-1 9.193,55 € 2.206,45 €

 

11.400 ,00€

                                                              
         Θεωρήθηκε                                                        Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης                        Η προΐσταμένη Τμήματος
  Κοινωνικής Πολιτικής                                       Προστασίας και Προαγωγής         
                                                                                Δημόσιας Υγείας
   

 
      Αντωνία Γκίνη                                                 Αναστασία Κορμπάκη



3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κ.Α. 15.6117.27
CPV 85200000-1
  

    ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΓΙΑΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :11.400 €
AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  37 /2017

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΜΕΛΕΤΗ

Ο ∆ήµος Αγίας  Παρασκευής,  προκειµένου να ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,
που απορρέουν από το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς  και  την  προστασία  των  ζώων  από  την  εκµετάλλευση  και  τη
χρησιµοποίηση  µε  κερδοσκοπικό  σκοπό»,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  µε  το  Ν.
4235/2014, άρθρο 46, προτίθεται να υποστηρίξει το Πρόγραµµα Περισυλλογής και
∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, όπως περιγράφεται στον ΟΕΥ ΦΕΚΒ΄126/28/2/2013
αρθρ.9  παρ.2.3.  ως  και  9.παρ.2.15,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  µε  την
7874/6608  Απόφαση  Γ.Γ.  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Αττικής  (ΦΕΚ
2686Β/9.10.2014 και την απόφαση
∆.Σ.  85/2015  «Περί  Σύστασης  και  Λειτουργίας  Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  για  την
λειτουργία του Προγράµµατος Περισυλλογής και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων»
Α. Το  Τµήµα    Προστασίας  και  Προαγωγής  ∆ηµόσιας  Υγείας  της ∆ιεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής µέχρι την ένταξη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ∆ήµου στον
ΟΕΥ είναι  η Αρµόδια Αρχή, που µεριµνά για την ορθή εφαρµογή, και τον έλεγχο
εφαρµογής των κανόνων προστασίας των ζώων, και του συστήµατος σήµανσης και
καταγραφής  των ζώων συντροφιάς,  και  των ιδιοκτητών  τους  σε  επίπεδο  ∆ήµου,
καθώς και για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και προστίµων
Ως  εκ  τούτου  εµπλέκεται  σε  διάφορους  τοµείς  εφαρµογής  και  ελέγχου  ορθής
εφαρµογής  των  διατάξεων  του  Ν.  4039/2012,  όπως  ηλεκτρονική  σήµανση  και
καταγραφή, υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, εκθέσεις
µε  ζώα  συντροφιάς,  ενηµέρωση  της  Περιφέρειας  για  καταγγελίες  σχετικά  µε
παραβάσεις σε εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία ζώων συντροφιάς, εκθέσεις µε
ζώα συντροφιάς,  διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες,  αποτροπή πρόσβασης
των ζώων σε απορρίµµατα, περισυλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων ( υγειονοµική
ταφή, αποτεφρωτήρας ), θεάµατα και συναφείς δραστηριότητες, κακοποίηση ζώων,
ζωονόσοι, εκπαίδευση – επιµόρφωση- προαγωγή ζωοφιλίας, διοικητικές κυρώσεις και
πρόστιµα και ιδίως περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Β. Το  Τµήµα  Προστασίας  και  Προαγωγής ∆ηµόσιας  Υγείας,,  της
∆ιεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  µεριµνά  υποχρεωτικά  για  την  υλοποίηση   του
Προγράµµατοςδιατηρώντας τη συνολική εποπτεία των ζώων, εντός των διοικητικών
ορίων του ∆ήµου και για ότι απορρέει από τις προαναφερόµενες διατάξεις του ΟΕΥ.
µέχρι  την ένταξη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σ’ αυτόν.  Ως εκ τούτου η ιδιότητα του
κτηνίατρου είναι απαραίτητη .

Ο κτηνίατρος θα προσφέρει απλές κτηνιατρικές υπηρεσίες,  οι  οποίες δεν απαιτούν
την  ύπαρξη  κτηνιατρείου,  σε  χώρους  όπου  έχουν  επανενταχθεί  ή  φιλοξενούνται
αδέσποτα ζώα,  µε τη βοήθεια     εθελοντών  Συλλόγου (εξέταση, αιµοληψία για
εξετάσεις,  φαρµακευτική  θεραπεία,  αποπαρασίτωση,  εµβολιασµό,  καταγραφή  και
σήµανση  ,διευθέτηση  συλλογής,  αποκομιδής  και  διαχείρισης  νεκρών  αδέσποτων
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ζώων  κ.α.)
Στο  πλαίσιο  αυτό  προτείνεται  η  σύναψη  σύµβασης  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  µε
κτηνίατρο,  ο  οποίος  σε  συνεννόηση  µε  το  Τµήµα  Προστασίας  και  Προαγωγής
∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής :
1. Μεριµνά  για  την  περισυλλογή  και  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς συνεργάζεται µε τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την αρµοδιότητα
(σύνδεσµοι  ∆ήµων,  φιλοζωικές  ενώσεις  και  σωµατεία,  που  διαθέτουν  κατάλληλη
υποδοµή).
2. Μεριµνά για την ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου , το οποίο θα
προσφέρει τις  από το νόµο προβλεπόµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες,προκειμένου να
μειωθεί ο µεγάλος αριθµός των µεταφερόµενων αδέσποτων ζώων από το Σύλλογο
Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής στα συνεργαζόµενα ιδιωτικά κτηνιατρεία, καθώς και το
κόστος των κτηνιατρικών υπηρεσιών
3. ∆ιευθετεί θέµατα δωρεάν στείρωσης, σήµανσης και καταγραφής αδέσποτων
ζώων  από εθελοντές  ,  επαγγελµατίες   κτηνιάτρους   µε  ελληνική  υπηκοότητα ή
κρατών  της  Ε.Ε.  (άδεια,  κατάλληλος  χώρος  ∆ήµου  ή  Περιφέρειας,  κινητές
εγκαταστάσεις, εποπτεία).
4. Μεριµνά  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  ∆ηµοτικού  ή  ∆ιαδηµοτικού
Κυνοκοµείου  για  ολιγοήµερη  παραµονή  και  θεραπεία  µέχρι  αποθεραπείας,  µε
εξαίρεση  την  περίπτωση  κουταβιών,  που  παραµένουν  έως  τη  συµπλήρωση  της
ηλικίας των 5 µηνών, οπότε  επανεντάσσονται,  εάν  δεν  έχουν  υιοθετηθεί.
Επιτρέπεται  να  συνεργαστεί  µε  φιλοζωικά  σωµατεία  και  ενώσεις  ή  και  εθελοντές
φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο, την
Περιφέρεια  ή  από  ιδιώτες  χώρους  (ή  δασώδεις  εκτάσεις,  σύµφωνα  µε  το  Ν.
1170/2003, άρθρο.7, παρ.6) .
5. Εποπτεύει  την  ίδρυση  και  λειτουργία  κτηνιατρείων  και  καταφυγίων  των
φιλοζωικ’ων σωματείων και ενώσεων.
6. Μεριµνά  για  τη  συγκρότηση  συνεργείου  από  κατάλληλα  άτοµα  για  την
περισυλλογή  και  µεταφορά  των  ζώων,  που  ελέγχεται  από  τον  κτηνίατρο  της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας εκπαιδεύεται.
7. Έχει  την  ευθύνη  για  την  επίβλεψη  και  φροντίδα  των  επανεντασσόμενων
ζώων,     συνεργαζόµενη  µε  φιλοζωικά   σωµατεία,
µπορεί δε να δηµιουργήσει σηµεία παροχής τροφής και νερού.
8. ∆ηµιουργεί  δίκτυο  ενηµέρωσης  πολιτών  για  τα  ζώα  που  διατίθενται  για
υιοθεσία  και  διευθετεί  θέµατα  πραγµατοποίησης  της  υιοθεσίας  σε  συνεργασία  µε
φιλοζωικά σωµατεία. Ελέγχει επίσης την τήρηση  των διατάξεων για υιοθεσίες εκτός
Ελλάδος και την τήρηση της απαγόρευσης παραµονής τους στα εκεί καταφύγια.
9. Η   πενταµελής   επιτροπή παρακολούθησης  του  προγράμματος  διαχείρισης
αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  ,η  οποία  έχει  ορισθεί  µε  Απόφαση  ∆ηµάρχου
αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και για προβλήµατα που προκύπτουν
και υποβοηθά στην επανένταξη του και γενικότερα στη διαχείριση των αδέσποτων
Στην ανωτέρω επιτροπή ο κτηνίατρος συµµετέχει ως υπεύθυνος του Προγράµµατος.
10. Μεριµνά  για  τη  συγκρότηση της  ειδικής  επιστημονικής  επιτροπής,  που επί
διαφωνίας, λαµβάνει την οριστική απόφαση για την
επικινδυνότητα  ενός  αδέσποτου  ζώου  συντροφιάς  και  την  αναγκαιότητα
πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτα.
11.  Συγκεντρώνει,  ελέγχει  και  υποβάλλει  στην  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου όλα  τα  απαραίτητα παρασταστικά  στοιχεία  δαπανών,  για  την κάλυψη  του
Προγράµµατος.
12, Μεριµνά τέλος για την ένταξη του ∆ήµoυ σε επιδοτούμενο πρόγραμμα και την
αποστολή  των  απαιτούµενων  στοιχείων  για  την  είσπραξη  της  επιδότησης  ή  για
οικονοµική στήριξη του προγράµµατος από άλλες πηγές.
13. Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθίσταται απαραίτητη η παροχή
εργασίας του κτηνιάτρου και εντός του χώρου του ∆ηµαρχείου, σε ώρες λειτουργίας
του  ∆ήµου  ,  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  στον  συντονισµό/συνεργασία  των  αρµοδίων
υπηρεσιών του ∆ήµου και  στην τήρηση και ενηµέρωση αρχείων µε την υποχρέωση :
 της  τήρησης,  ενηµέρωσης  και  ταξινόµησης  των  φακέλων  του  αρχείου  των

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 της υποβοήθησης της υπηρεσίας στην σύνταξη εξειδικευµένων µελετών που θα

είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος
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 το πρόγραµµα θα έχει ισχύ ενός έτους από την έναρξη υπογραφής της σύµβασης
παροχής υπηρεσιών από τον συµβαλλόµενο µε την ιδιότητα   του Κτηνιάτρου

 της κατάρτισης και παρακολούθησης του µητρώου εθελοντών µε γνώµονα την
αρχή  της εµπιστευτικότητας.

 να δηλώσει υπευθύνως, στην σύναψη της σύµβασης µε συµβαλλόµενο τον ∆ήµο
Αγίας Παρασκευής, ότι αποδέχεται την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη 

έκτακτων περιστατικών που τυχόν προκύψουν εντός των ορίων του ∆ήµου
και  ότι  θα Βρίσκεται  πάντα στη διαθεσιμότητα της Δημοτικής Αρχής για  την
αντιμετώπιση των εκτάκτων σε ώρες και ημέρες μη λειτουργίας του Δήμου.

 αποδέχεται  να  βρίσκεται  στο  κεντρικό  κτίριο  του  Δήμου  στο  γραφείο
κτηνιάτρου,  για επικοινωνία  με τους πολίτες και διεκπεραίωση αιτημάτων τις
πρωινές ώρες που ο Δήμος βρίσκεται σε λειτουργία, σε ημέρες και ώρες  που
ορίζονται από τον ίδιο τον κτηνίατρο  και έχουν κοινοποιηθεί στο κοινό μέσω
δελτίου τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της μελέτης.
 
Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Πτυχίο  Κτηνιάτρου  ελληνικού  ΑΕΙ  ή  αντίστοιχο  τίτλο  από  ΑΕΙ  της  αλλοδαπής
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

                                                              
         Θεωρήθηκε                                                        Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης                        Η προΐσταμένη Τμήματος
  Κοινωνικής Πολιτικής                                       Προστασίας και Προαγωγής         
                                                                                Δημόσιας Υγείας
   

 
      Αντωνία Γκίνη                                                 Αναστασία Κορμπάκη



6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κ.Α. 15.6117.27
CPV 85200000-1
  

    ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΓΙΑΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :11.400 €
AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  37 /2017

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα  αφορά στην εργασία της φροντίδας των αδέσποτων ζώων στα
όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Άρθρο 2ο   :   Τρόπος  ανάθεσης 
Η ανάθεση θα γίνει  με απευθείας    ανάθεση  με απόφαση  Δημάρχου.  

Άρθρο 3ο   :     Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε  με  την  παρ.  13  του  άρθρου  20  του  Ν.  3731/2008  και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377
του Ν. 4412/2016.
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

Άρθρο 4ο :         Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Προϋπολογισμός μελέτης
 Τεχνική περιγραφή –μελέτη
 Η συγγραφή υποχρεώσεων 

. 

Άρθρο 5ο :  Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ο  χρόνος   εκτέλεσης  των  υπηρεσιών   ορίζεται  σε  12  μήνες   από  την
υπογραφή της σύμβασης,

Άρθρο 6ο    :  Υποχρεώσεις του         αναδόχου

Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος εν γένει για την εφαρμογή κάθε διάταξης της
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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 \και
εισηγείται  προς τον Δήμο Αγίας  Παρασκευής τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την
ορθή εφαρμογή αυτών.

1. Μεριµνά  για  την  περισυλλογή  και  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς συνεργάζεται µε τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την αρµοδιότητα
(σύνδεσµοι  ∆ήµων,  φιλοζωικές  ενώσεις  και  σωµατεία,  που  διαθέτουν  κατάλληλη
υποδοµή).
2. Μεριµνά για την ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου , το οποίο θα
προσφέρει τις  από το νόµο προβλεπόµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να
μειωθεί ο µεγάλος αριθµός των µεταφερόµενων αδέσποτων ζώων από το Σύλλογο
Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής στα συνεργαζόµενα ιδιωτικά κτηνιατρεία, καθώς και το
κόστος των κτηνιατρικών υπηρεσιών
3. ∆ιευθετεί θέµατα δωρεάν στείρωσης, σήµανσης και καταγραφής αδέσποτων
ζώων  από εθελοντές  ,  επαγγελµατίες   κτηνιάτρους   µε  ελληνική  υπηκοότητα ή
κρατών  της  Ε.Ε.  (άδεια,  κατάλληλος  χώρος  ∆ήµου  ή  Περιφέρειας,  κινητές
εγκαταστάσεις, εποπτεία).
4. Μεριµνά  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  ∆ηµοτικού  ή  ∆ιαδηµοτικού
Κυνοκοµείου  για  ολιγοήµερη  παραµονή  και  θεραπεία  µέχρι  αποθεραπείας,  µε
εξαίρεση  την  περίπτωση  κουταβιών,  που  παραµένουν  έως  τη  συµπλήρωση  της
ηλικίας των 5 µηνών, οπότε  επανεντάσσονται,  εάν  δεν  έχουν  υιοθετηθεί.
Επιτρέπεται  να  συνεργαστεί  µε  φιλοζωικά  σωµατεία  και  ενώσεις  ή  και  εθελοντές
φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο, την
Περιφέρεια  ή  από  ιδιώτες  χώρους  (ή  δασώδεις  εκτάσεις,  σύµφωνα  µε  το  Ν.
1170/2003, άρθρο.7, παρ.6).
5. Εποπτεύει  την  ίδρυση  και  λειτουργία  κτηνιατρείων  και  καταφυγίων  των
φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων.
6. Μεριµνά  για  τη  συγκρότηση  συνεργείου  από  κατάλληλα  άτοµα  για  την
περισυλλογή  και  µεταφορά  των  ζώων,  που  ελέγχεται  από  τον  κτηνίατρο  της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας εκπαιδεύεται.
7. Έχει  την  ευθύνη  για  την  επίβλεψη  και  φροντίδα  των  επανεντασσόμενων
ζώων,     συνεργαζόµενη  µε  φιλοζωικά   σωµατεία, µπορεί δε να δηµιουργήσει
σηµεία παροχής τροφής και νερού.
8. ∆ηµιουργεί  δίκτυο  ενηµέρωσης  πολιτών  για  τα  ζώα  που  διατίθενται  για
υιοθεσία  και  διευθετεί  θέµατα  πραγµατοποίησης  της  υιοθεσίας  σε  συνεργασία  µε
φιλοζωικά σωµατεία. Ελέγχει επίσης την τήρηση  των διατάξεων για υιοθεσίες εκτός
Ελλάδος και την τήρηση της απαγόρευσης παραµονής τους στα εκεί καταφύγια.
9. Η   πενταµελής   επιτροπή παρακολούθησης  του  προγράμματος  διαχείρισης
αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  ,η  οποία  έχει  ορισθεί  µε  Απόφαση  ∆ηµάρχου
αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και για προβλήµατα που προκύπτουν
και υποβοηθά στην επανένταξη του και γενικότερα στη διαχείριση των αδέσποτων
Στην ανωτέρω επιτροπή ο κτηνίατρος συµµετέχει ως υπεύθυνος του Προγράµµατος.
10. Μεριµνά  για  τη  συγκρότηση της  ειδικής  επιστημονικής  επιτροπής,  που επί
διαφωνίας, λαµβάνει την οριστική απόφαση για την
επικινδυνότητα  ενός  αδέσποτου  ζώου  συντροφιάς  και  την  αναγκαιότητα
πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτα.
11.  Συγκεντρώνει,  ελέγχει  και  υποβάλλει  στην  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου όλα  τα  απαραίτητα παρασταστικά  στοιχεία  δαπανών,  για  την κάλυψη  του
Προγράµµατος.
12, Μεριµνά τέλος για την ένταξη του ∆ήµoυ σε επιδοτούμενο πρόγραμμα και την
αποστολή  των  απαιτούµενων  στοιχείων  για  την  είσπραξη  της  επιδότησης  ή  για
οικονοµική στήριξη του προγράµµατος από άλλες πηγές.
13. Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθίσταται απαραίτητη η παροχή
εργασίας του κτηνιάτρου και εντός του χώρου του ∆ηµαρχείου, σε ώρες λειτουργίας
του  ∆ήµου  ,  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  στον  συντονισµό/συνεργασία  των  αρµοδίων
υπηρεσιών του ∆ήµου και  στην τήρηση και ενηµέρωση αρχείων µε την υποχρέωση :
 της  τήρησης,  ενηµέρωσης  και  ταξινόµησης  των  φακέλων  του  αρχείου  των
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 της υποβοήθησης της υπηρεσίας στην σύνταξη εξειδικευµένων µελετών που θα

είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος
 το  πρόγραµµα  θα  έχει  ισχύ  ενός  έτους  από  την  έναρξη  υπογραφής  της

σύµβασηςπαροχής  υπηρεσιών  από  τον  συµβαλλόµενο  µε  την  ιδιότητα    του
Κτηνιάτρου

 της κατάρτισης και παρακολούθησης του µητρώου εθελοντών µε γνώµονα την 
αρχή  της εµπιστευτικότητας.

 να δηλώσει υπευθύνως, στην σύναψη της σύµβασης µε συµβαλλόµενο τον ∆ήµο 
Αγίας Παρασκευής, ότι αποδέχεται την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη 

έκτακτων περιστατικών που τυχόν προκύψουν εντός των ορίων του ∆ήµου
και  ότι  θα Βρίσκεται  πάντα στη διαθεσιμότητα της Δημοτικής Αρχής για  την
αντιμετώπιση των εκτάκτων σε ώρες και ημέρες μη λειτουργίας του Δήμου.

 αποδέχεται να Βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου στο γραφείο 
κτηνιάτρου, για επικοινωνία με τους πολίτες και διεκπεραίωση αιτημάτων τις 
πρωινές ώρες που ο Δήμος βρίσκεται σε λειτουργία, σε ημέρες και ώρες  που 
ορίζονται από τον ίδιο τον κτηνίατρο  και έχουν κοινοποιηθεί στο κοινό μέσω 
δελτίου τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Άρθρο 7ο    :    A  νωτέρα 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  ανάδοχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου
κ.α.  στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει  λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος
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. 

Άρθρο 8ο    :  Τρόπος πληρωμής-Λογαριασμοί
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου δεν ξεπερνάει
το  ποσό  των  11.400  ευρώ,  όριο  απευθείας  ανάθεσης  δικαίωμα  Δημάρχου,
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%.  Η  αμοιβή  καταβάλλεται  στο  τέλος  κάθε
μήνα  ανάλογα  με  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  .  Στο  ποσό  της  αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο ασφαλιστικές εισφορές, φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε  λόγο και
αιτία και παραμένει  σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης . 

 Άρθρο 9ο    :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές, εισφορές  που ισχύουν σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

 Άρθρο 10ο    :  Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

                                                              
         Θεωρήθηκε                                                        Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης                        Η προΐσταμένη Τμήματος
  Κοινωνικής Πολιτικής                                       Προστασίας και Προαγωγής         
                                                                                Δημόσιας Υγείας
   



9

 
      Αντωνία Γκίνη                                                 Αναστασία Κορμπάκη


