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Ζάκυνθος 08/05/2019
Αρ.πρωτ. 10179

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ». Για την κάλυψη της δαπάνης της
ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α239 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β)
η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης

υποχρέωσης,

για

την

ύπαρξη

διαθέσιμου

ποσού,

τη

συνδρομή

των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι την 13/05/2019.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Κομιώτης Ιωάννης

ΑΔΑ: 6Σ4ΓΩΡ1-80Ο

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.25 13:27:11
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος: 25-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 9547

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 161/2019
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Την υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτη για την παροχή με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτη για την παροχή με τίτλο
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ», όπως επισυνάπτεται
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ
και αποτελεί

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

" ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ "
Αρ. Μελέτης: 5/2019

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(σύμφωνα με το N.4412/2016)
Προϋπολογισμός: 18.550,40 €

Ζάκυνθος

16-04-2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
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Ενέργεια:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
Προυπ/σμός: 18.550,40 €
Κ.Α. 35.6117.004
Αρ.Μελέτης: 5/2019

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στο Δήμο Ζακύνθου. Λόγω του ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και υπάρχει
και δυσκολία καθημερινής και καθόλο το ωράριο εργασίας, παροχής οχήματος από το γραφείο
κίνησης οχημάτων του Δήμου, η εργασία αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υπάρχον
προσωπικό του Δήμου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη
Η δαπάνη προέκυψε από την αξιολόγηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην
παρακάτω τεχνική περιγραφή και από προσφορές ιδιωτών.
Τις δράσεις και εργασίες του προγράμματος θα συντονίζει, για τις ανάγκες του Δήμου, το
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.
Στόχος
Οι παρούσες εργασίες και ενέργειες του προγράμματος έχουν σαν στόχο την αποτελεσματική
προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου
Ζακύνθου, την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, την
αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/2012
και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4235/2014.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη σχετική
νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν είναι η ασυλοποίηση και η ευθανασία των ζώων. Σκοπός
του είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους, εφαρμόζοντας ένα
πρόγραμμα περισυλλογής, καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης,
εμβολιασμού και τέλος
επανένταξης στον φυσικό τους χώρο ή σε οποιοδήποτε χώρο είναι επιτρεπτό. Θα
επαναφέρονται δηλαδή σε περιοχές μακριά από σχολεία, αθλητικά κέντρα. Με αυτήν τη
διαδικασία τα ζώα δεν θα μεταφέρουν ασθένειες και θα μειωθεί ο πληθυσμός τους αφού με τη
στείρωση δεν θα πολλαπλασιάζονται. Όταν μελλοντικά δημιουργηθεί καταφύγιο θα
μεταφέρονται προσωρινά εκεί μέχρι να υιοθετηθούν.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάθεση είναι:
α) Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων ακόμη και σε περίπτωση που αυτά
παρουσιάσουν επιθετική στάση,
β) Μεταφορά των αδέσποτων ζώων από και προς τον κτηνίατρο,
γ) Μεταφορά των αδέσποτων ζώων από και προς το φιλοζωικό σωματείο που θα
αναλάβει την προσωρινή φιλοξενία αυτών σε κατάλληλο χώρο
δ) Επανένταξη των αδέσποτων στο φυσικό τους περιβάλλον
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Το ζώο περισυλλέγεται και μεταφέρεται από τον συνεργαζόμενο ιδιώτη (ανάδοχος), αφού
πρώτα δηλωθεί το περιστατικό στο Δήμο, στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής. Ο εντοπισμός του
γίνεται μετά από αυτοψίες που διενεργούν οι εθελοντές και οι συνεργάτες του δήμου, καθώς
και από κλήσεις πολιτών που δέχεται ο δήμος ή υπόδειξη των αστυνομικών αρχών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περισυλλέξει το αδέσποτο ζώο το οποίο θα του υποδειχθεί
άμεσα (τα συντομότερο δυνατό) ακόμη και σε περίπτωση που αυτό παρουσιάσει επιθετική
στάση, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο έτσι ώστε να
περισυλλέγονται τελικά όλα τα αδέσποτα ζώα που θα του υποδειχθούν.
Τέλος ο ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση του προγράμματος και συγκεκριμένα:
i. Οργάνωση ενεργειών πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος (Βιβλίο
Πρακτικών)
ii. Οργάνωση ενεργειών τριμελούς επιστημονικής επιτροπής, αποτελούμενη από Κτηνιάτρους
(Βιβλίο Πρακτικών)
iii. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικής Μελέτης για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
iv. Μέριμνα για την ένταξη του Δήμου στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. & την
αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης
v. Δημιουργία βάσης δεδομένων για όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται (καρτέλες σκύλων)
vi. Αρχείο για την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων & εξερχομένων σκύλων
vii. Δημιουργία ειδικής κατάστασης με όλους τους κωδικούς των σκύλων που έχουν
περισυλλεγεί με τα πλήρη στοιχεία και της ηλεκτρονικής σήμανσης
viii. Σύνταξη μηνιαίας απολογιστικής έκθεσης με όλα τα μηνιαία συμβάντα
ix. Εξεύρεση των κατάλληλων περιοχών στα όρια ευθύνης του Δήμου για την τοποθέτηση
ταΐστρων & ποτίστρων για τα Αδέσποτα Ζώα
x. Σύνταξη της ετήσιας αναφοράς με όλα τα πεπραγμένα που πραγματοποιήθηκαν
xi. Μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών πάνω σε θέματα υιοθεσίας
xii. Τήρηση, ενημέρωση & ταξινόμηση αρχείου των φακέλων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
xiii. Κατάρτιση & ενημέρωση του μητρώου εθελοντών, με γνώμονα την αρχή της
εμπιστευτικότητας
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 16/04/2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΡΥΠΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :

Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, αφορά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού.
Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων έχει
αποδειχθεί ότι ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των
οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη προβλέψιμος.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάγεται στις
διατάξεις:
Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών
και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) .
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στοδιαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)
Τροποποίηση.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
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Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην
αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς προσωπικό. Επίσης θα πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα
στην Ελλάδα, να διαθέτει Α.Φ.Μ. και κατάλληλο και νόμιμα αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς.
• Ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
• Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη
μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κλπ. Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μισθωμάτων
μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου
ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας.
• Έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος.
• Υποχρεούται πριν την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων να ενημερώνει το Τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Ζακύνθου ώστε να έχει την έγκρισή του.
• Ο Δήμος έχει το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης σε περίπτωση μη τήρησης των
συμφωνηθέντων.
• Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης
του Δήμου Ζακύνθου, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τυχόν ατυχήματα ή
βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους, από οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεσή της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ζημιά που
τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του
ενέργειες ή παραλήψεις. Εάν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται
στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος και η συνέχιση της
σύμβασης να ανατεθεί ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο με καταλογισμό σε βάρος του
οποιασδήποτε οικονομικής διαφοράς.
• Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Δήμου για έκτακτα
περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο.
• Επίσης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του εντύπου περισυλλογής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, της πλήρους καταγραφής σε βιβλίο εισερχομένων–εξερχομένων ζώων με
αναλυτικά στοιχεία των φιλοξενούμενων ζώων (Είδος, Αρ. Μικροτσίπ, Περιοχή Περισυλλογής,
Ημερομηνία Περισυλλογής, κλπ), καθώς και της συμπλήρωσης των ατομικών καρτελών
αδέσποτων ζώων.
• Κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το σχετικό τμήμα
του βιβλίου
εισερχομένων– εξερχομένων ζώων το οποίο τηρεί ο Ανάδοχος. Το
ανωτέρω βιβλίο στο
σύνολό του θα πρέπει να παραδίδεται στην υπηρεσία στο τέλος
της σύμβασης.
• Σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας εντοπισμού του αδέσποτου ζώου, δεν θα
υπάρχει καμία χρέωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περισυλλέξει το αδέσποτο ζώο
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εφόσον αυτό εντοπιστεί και του υποδειχθεί.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : 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 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 9ο: Είδος Εργασιών
Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 10ο: Παραλαβή Εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Άρθρο 11ο: Υπογραφή Σύμβασης
Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού.
Άρθρο 12ο : 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 13ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 18.550,40
€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών
του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των ανωτέρω εργασιών. 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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,
29100, Ζάκυνθος

Ενέργεια:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
Προυπ/σμός: 18.550,40 €
Κ.Α. 35.6117.004
Αρ.Μελέτης: 5/2019

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Τιμή μον.
(€)

98390000-3

680

22,00

Α.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ
1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ
ΖΩΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ
14.960,00
14.960,00
3.590,40
18.550,40

ΦΠΑ (24 %):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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