
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :  32/2017 
 
 
 
 

  
ΜΕΛΕΤΗ 

 
          «ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :    20.000  € 
ΠΙΣΤΩΣΗ                       :    23.400   € 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Κ.Α. 70.6162.0001 
 
 

CPVS [85200000-1]-Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
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ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2017                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :     20.000  € 

                ΠΙΣΤΩΣΗ                       :    23.400  €        
       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα μελέτη (CPVS 85200000-1-Κτηνιατρικές υπηρεσίες), αφορά την εκτέλεση εργασίας με τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000  
ΕΥΡΩ και συνολικής πίστωσης έργου 23.400,00 ΕΥΡΩ και περιλαμβάνει τον ιατρικό έλεγχο, 
εμβολιασμό, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, περιποίηση τραυμάτων, αποπαρασίτωση, στείρωση και 
ευθανασία όπου απαιτείται των αδέσποτων ζώων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου 
στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων  από αδειοδοτημένο κτηνίατρο σύμφωνα με τον κάτωθι 
πίνακα : 
 
 

αα                        ΕΡΓΑΣΙΕΣ         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος  

Περιλαμβάνει και την χορηγία ανθελμινθικών 
φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου και 
τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας (με υλικά 
του Δ. Λέσβου) 

2 

Περιποίηση τραυμάτων έκτακτων 
περιστατικών, παρακολούθηση, 
ενδοφλέβια θεραπεία, ράμματα κ.λ.π. 
(η εργασία θα χορηγείται με υλικά του 
Δημ. κτηνιατρείου) 

Περιλαμβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για 
έκτακτα περιστατικά (π.χ. τραυματισμοί από τροχαία 
ατυχήματα, ενδοφλέβια χορήγηση ορών), ελαφρού 
χαρακτήρα, που δεν απαιτούν ορθοπεδικά 
χειρουργεία, με αναλώσιμα υλικά και μέσα που 
απαιτούνται από τον Δήμο Λέσβου 

3 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 
Αφορά σε περιστατικά, που απαιτούν 
μικροχειρουργικές επεμβάσεις με ενέσιμη 
αναισθησία.  

4 
Ορολογικά δόκιμη  leismania spp & 
erlichia canis 

Ορολογικές δοκιμές με τεστ που  θα δίδονται από τον 
Δήμο 

5 Εμβολιασμός 
Χορήγηση εμβολίων (πενταπλό, αντιλυσσικό κλπ)  για 
τα αδέσποτα σκυλιά με αναλώσιμα υλικά και μέσα 
που απαιτούνται από τον Δήμο Λέσβου 

6 
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση (σήμανση 
και παράβολο) 

Τοποθέτηση microchip συμβατό με τη νέα 
νομοθεσία. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση 
στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του 
σκύλου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
(αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική 
συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για 
ανάγνωση, σύμφωνα με το ISO 11784 και 
τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί 
από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 
11785 και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 
Βάση 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και 
των ιδιοκτητών τους.  



 

7 Στείρωση  αρσενικής γάτας 
Αφαίρεση όρχεων και ράμματα απορροφήσιμα στις 
αρσενικές αδέσποτες γάτες. 

8 Στείρωση θηλυκής γάτας 
Πλήρης ωοθηκο υστερεκτομή με απορροφήσιμα 
ράμματα σε θηλυκή γάτα 

9 
Στείρωση θηλυκών σκυλιών (με υλικά 
του δημ. κτηνιατρείου) 

Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με απορροφήσιμα 
ράμματα στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά. Αφορά μόνο 
την εργασία του κτηνιάτρου, με αναλώσιμα υλικά και 
μέσα που απαιτούνται. 

10 
Στείρωση αρσενικών σκυλιών (με 
υλικά του δημ. κτηνιατρείου 

Ορχεκτομή με απορροφήσιμα ράμματα. Αφορά μόνο 
την εργασία του κτηνιάτρου, με αναλώσιμα υλικά και 
μέσα που απαιτούνται από τον Δήμο Λέσβου. 

11 Ακτινογραφία (με έξοδα κτηνιάτρου) Ακτινογραφία με έξοδα του κτηνιάτρου 

12 
Γενικές εξετάσεις αίματος (με έξοδα 
κτηνιάτρου) 

 
Γενικές εξετάσεις αίματος με έξοδα κτηνιάτρου 

13 
Γενική εξέταση ούρων (με έξοδα 
κτηνιάτρου) 

Γενική εξέταση ούρων με έξοδα κτηνιάτρου 

14 
Εξέταση βιοχημικών παραμέτρων 
ουρια, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γ-GT 
(με έξοδα κτηνιάτρου) 

Περιλαμβάνει εξέταση βιοχημικών παραμέτρων 
λεϊσμανίασης (ουρια, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γ-GT 
με έξοδα κτηνιάτρου. 

15 

Εξέταση – χειρουργική αντιμετώπιση 
σοβαρών έκτακτων περιστατικών 
(κατάγματα, αφαίρεση νεοπλασιών, 
επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.)   

Περιλαμβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για 
έκτακτα περιστατικά σοβαρού χαρακτήρα, που 
απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία, (κατάγματα, 
αφαίρεση νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.). 

16 Ευθανασία  

Υλοποίηση διαδικασίας ευθανασίας, στις 
περιπτώσεις που κριθούν αναγκαίες, μετά την 
έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Ν. 4039/2012 
και τις τροποποιήσεις αυτού με υλικά και μέσα που 
απαιτούνται από το δημοτικό 

17 Δερματοστιξια αυτιού σκύλου 

Τατουάζ (δερματοστιξία) που γίνεται στο αριστερό 
αυτί του σκύλου με ανεξίτηλο μελάνι & ειδικό 
κωδικό. Για τη διάκριση των ήδη στειρωμένων 
αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της 
επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, στο 
εσωτερικό του ενός αυτιού κάθε στειρωμένου ζώου 
εγγράφεται ευκρινώς με την μέθοδο της 
δερματοστιξίας το κεφαλαίο γράμμα Σ (Στειρωμένο). 
Η εγγραφή αυτή πραγματοποιείται με τρόπο που δεν 
προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία των ζώων κατά την 
διάρκεια που αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση γενικής 
αναισθησίας για την πραγματοποίηση της στείρωσης 
και παρέχεται δωρεάν. 

 
 
 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για  την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας  και την τήρηση στοιχείων για όλες τις 
εργασίες που εκτελεί. Ο ανάδοχος θα τηρεί στοιχεία: καρτέλα καταγραφής ζώου με φωτογραφία και ημερολόγιο 
περιστατικών για τις εργασίες που γίνονται: ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ.) που θα 
υπογράφεται από τον ίδιο και τους  επιβλέποντες της εργασίας. 
 



Συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

 Να τηρεί αυστηρή καταγραφή των ζώων που περισυλλέγονται, 

 Να τηρεί όλα τα παραστατικά των εξετάσεων, εμβολιασμών, θεραπευτικές αγωγές, αποπαρασιτώσεις, 
καθώς και παρατηρήσεις αναλόγως την περίπτωση και για κάθε ζώο ξεχωριστά, ατομική καρτέλα, με 
φωτογραφία του ζώου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

 Να αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπείας και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 Να παρέχει συμπληρωματική αγωγή/θεραπεία, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου, όταν 
από υπαιτιότητα του ιδίου, το ζώο δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως. 

 
Η δερματοστιξία αυτιού θηλυκού σκύλου και θηλυκής γάτας, θα παρέχεται δωρεάν. 
Με την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών εργασιών ανά αδέσποτο ζώο, να παραδίδεται σε υπάλληλο της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης), το Βιβλιάριο Υγείας  του ζώου στο 
οποίο θα είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ζώου, τα εμβόλια, η ημερομηνία εισόδου – εξόδου, οι 
κτηνιατρικές εργασίες που του έγιναν και εις διπλούν το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, όλα 
σφραγισμένα και  υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Αντίγραφα των παραπάνω θα τηρούνται  

στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων   
 
ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ.1711/150664/4.12.14 Αποφ. Υπ. 
Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. & Τροφ., τα εξής: 
 

 Φωτογραφία του ζώου 

 Το φύλο 

 Τη φυλή 

 Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

 Το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) 

 Αριθμό σήμανσης 

 Ημερομηνία περισυλλογής 

 Τοποθεσία περισυλλογής 

 Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

 Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 

 Ημερομηνία στείρωσης 

 Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

 Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 

 Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

 Ημερομηνία ευθανασίας 

 Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξης 

 Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

 Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών 

 Καταγραφή των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία 
 
 
 

2.  ΔΑΠΑΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ            
 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ ενώ η συνολική πίστωση της 

εργασίας με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο  ποσό των  23.400 €          

H σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 
 
 



3.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Ως χρόνος  εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ο χρόνος μέχρι εξάντλησης του ποσού της μελέτης, με 
βάση τις τιμές που δίνονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και μέχρι την 31/12/2017 
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ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τιμή 

μονάδος 
(€) 

1 Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος  (με υλικά του Δ. Λέσβου) 10 

2 
Περιποίηση τραυμάτων έκτακτων περιστατικών, παρακολούθηση, 
ενδοφλέβια θεραπεία, ράμματα κ.λ.π. (με υλικά του Δ. Λέσβου) 

12 

3 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις 40 

4 Ορολογικά δόκιμη  leismania spp & erlichia canis (με υλικά του Δ. Λέσβου) 15 

5 Εμβολιασμός (με υλικά του Δ. Λέσβου) 10 

6 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση (σήμανση και παράβολο) 15 

7 Στείρωση αρσενικής γάτας (με υλικά του Δ. Λέσβου) 30 

8 Στείρωση θηλυκής γάτας (με υλικά του Δ. Λέσβου) 35 

9 Στείρωση θηλυκών σκυλιών (με υλικά του Δ. Λέσβου) 65 

10 Στείρωση αρσενικών σκυλιών (με υλικά του Δ. Λέσβου) 40 

11 Ακτινογραφία (με έξοδα κτηνιάτρου) 10 

12 Γενικές εξετάσεις αίματος (με έξοδα κτηνιάτρου) 13 

13 Γενική εξέταση ούρων (με έξοδα κτηνιάτρου) 10 

14 
Εξέταση βιοχημικών παραμέτρων ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γ-GT 
 (με έξοδα κτηνιάτρου) 

15 

15 
Εξέταση – χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών 
(κατάγματα, αφαίρεση νεοπλασιών, επεμβάσεις κοιλιάς, κ.λ.π.)   

90 

16 Ευθανασία  20 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

20.000 

 Φ.Π.Α. 17% 3.400 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23.400 
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ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
 
Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση της εργασίας για τον ιατρικό έλεγχο, εμβολιασμό, ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, αποπαρασίτωση, στείρωση και ευθανασία όπου απαιτείται των αδέσποτων ζώων όλων των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου. 
 
Άρθρο 2ο :    Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
 τον Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα. 
 τον Ν. 4412/8-8-2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 
 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α.  Η τεχνική περιγραφή 
β.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
γ.  Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
 

Άρθρο 4ο Δικαίωμα συμμετοχής  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της εργασίας, ο ανάδοχος να έχει την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Κτηνίατρου από  τον ΓΕΩΤΕΕ και να είναι εγγεγραμμένος στον κτηνιατρικό σύλλογο.  

 
 

Άρθρο 5ο :    Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
    

Ως χρόνος  εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ο χρόνος μέχρι εξάντλησης του ποσού της μελέτης, με βάση τις τιμές 
που δίνονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και μέχρι την 31/12/2017. 
 
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για  την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας  και την τήρηση στοιχείων για όλες τις 
εργασίες που εκτελεί. Ο ανάδοχος θα τηρεί στοιχεία: καρτέλα καταγραφής ζώου με φωτογραφία και ημερολόγιο 



περιστατικών για τις εργασίες που γίνονται: ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ.) που θα 
υπογράφεται από τον ίδιο και τους  επιβλέποντες της εργασίας. 
 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

 Να τηρεί αυστηρή καταγραφή των ζώων που περισυλλέγονται, 

 Να τηρεί όλα τα παραστατικά των εξετάσεων, εμβολιασμών, θεραπευτικές αγωγές, αποπαρασιτώσεις, 
καθώς και παρατηρήσεις αναλόγως την περίπτωση και για κάθε ζώο ξεχωριστά, ατομική καρτέλα, με 
φωτογραφία του ζώου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

 Να αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπείας και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 Να παρέχει συμπληρωματική αγωγή/θεραπεία, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Δήμου, όταν 
από υπαιτιότητα του ιδίου, το ζώο δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως. 

 
Η δερματοστιξία αυτιού θηλυκού σκύλου και θηλυκής γάτας, θα παρέχεται δωρεάν. 
Με την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών εργασιών ανά αδέσποτο ζώο, να παραδίδεται σε υπάλληλο της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης), το Βιβλιάριο Υγείας  του ζώου στο 
οποίο θα είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ζώου, τα εμβόλια, η ημερομηνία εισόδου – εξόδου, οι 
κτηνιατρικές εργασίες που του έγιναν και εις διπλούν το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, όλα 
σφραγισμένα και  υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Αντίγραφα των παραπάνω θα τηρούνται  

στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων   
 
ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ.1711/150664/4.12.14 Αποφ. Υπ. 
Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. & Τροφ., τα εξής: 
 

 Φωτογραφία του ζώου 

 Το φύλο 

 Τη φυλή 

 Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

 Το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) 

 Αριθμό σήμανσης 

 Ημερομηνία περισυλλογής 

 Τοποθεσία περισυλλογής 

 Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

 Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 

 Ημερομηνία στείρωσης 

 Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

 Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 

 Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

 Ημερομηνία ευθανασίας 

 Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξης 

 Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

 Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών 

 Καταγραφή των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία 
 
 
Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή βοηθητικού προσωπικού και των εργαλείων  τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου (Κέντρο 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) υπό την εποπτεία αρμόδιας επιτροπής. 

 
 



Άρθρο 8ο :    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 9ο :    Αναθεώρηση τιμών  
 
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες .   

         
Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής 
 

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης, μείον το ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε επί του ποσού αυτού. Η 
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου 
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών και πιστοποίηση από αρμόδια επιτροπή. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 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 εντολής. 
 
Άρθρο 11ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 12ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.                       
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