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Σ Υ Γ Γ ΡΑΦ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την οµαλή λειτουργία του 
δηµοτικού ενδιαιτήµατος µικρών ζώων και του δηµοτικού κτηνιατρείου του ∆ήµου Ηρακλείου και 
την διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2018-2019. 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις – Αποφάσεις 
Α. ∆ιατάξεις 

1. Τα άρθρα 116, 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 
2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010. 
3. Τo άρθρo 206 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

Β. Αποφάσεις  
1. Η 58120 /1-6-2016 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρεί το δικαίωµα υπογραφής 

στους Αντιδηµάρχους  
Η προµήθεια αναφέρεται στον ΚΑ 70-6117.002 µε τίτλο “Αµοιβή ατόµων εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες (κτηνίατροι) ποσού  23.250,00 Ευρώ από τον εκτελούµενο προϋπολογισµό έτους 2018, 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Άρθρο 3ο :     Τρόπος εκτέλεσης της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου µε συλλογή προσφορών, 
µετά από  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ηρακλείου www.heraklion.gr όπου θα ορίζεται ο τρόπος κατάθεσης και η ηµεροµηνία ανοίγµατος 
των προσφορών.  
Οι κτηνιατρικές εργασίες έχουν χωριστεί σε δύο οµάδες. Οι εργασίες της οµάδας Α θα 
πραγµατοποιούνται στο χώρο του κυνοκοµείου και δηµοτικού κτηνιατρείου και τα υλικά και µέσα 
θα παρέχονται από το ∆ήµο Ηρακλείου. Οι εργασίες της οµάδας Β περιλαµβάνουν εργασίες και 
εξετάσεις µε µέσα και υλικά που δεν διαθέτει το δηµοτικό κτηνιατρείο και θα πραγµατοποιούνται 
εξωτερικά, µε έξοδα του κτηνιάτρου, τα οποία θα τα τιµολογεί αργότερα. Οι ενδιαφερόµενοι 



κτηνίατροι µπορούν να δηλώσουν είτε για τη µία από τις οµάδες παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών 
είτε και για τις δύο οµάδες. Η κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σε αυτούς που θα 
προσφέρουν την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. Η συλλογή προσφορών θα γίνει µετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου 
www.heraklion.gr όπου θα ορίζεται η ηµεροµηνία και ο τρόπος κατάθεσης. 
 
Άρθρο 4ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β)  Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
δ) Τιµολόγιο προσφοράς   
Άρθρο 5ο 
∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής : 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα, έχουν άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας που θα ισχύει τουλάχιστον για 
ένα χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και είναι εγγεγραµµένοι στον Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Σύλλογο. Οι ενδιαφερόµενοι κτηνίατροι µπορούν να δηλώσουν είτε για τη µία από τις 
οµάδες παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών είτε και για τις δύο οµάδες. 
Για τις εργασίες οι οποίες θα πραγµατοποιούνται στους χώρους του δηµοτικού κτηνιατρείου και 
κυνοκοµείου δεν έχουν δικαίωµα υποβολής προσφοράς ιδιώτες κτηνίατροι οι οποίοι διατηρούν 
κτηνιατρείο κατάστηµα πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων δεδοµένου ότι, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, απαιτείται η διαρκής παρουσία τους στο κτηνιατρείο ή 
κατάστηµά τους, και κατά συνέπεια δεν µπορούν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα και στο 
κυνοκοµείο και στο κατάστηµά τους. 
Φάκελος ∆ικαιολογητικών : 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 
2. Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν:  
4. Α) Η  επιχείρησή µου είναι ενήµερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.  
5. Β) ∆εν έχω συµµετέχει σε  εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες , σε 
νοµιµοποίηση εσόδων  από παράνοµες δραστηριότητες ή  χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198 αντίστοιχα . 

6. Γ) ∆εν έχω καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου 
δραστηριότητας.  

7. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
8. Ο χρόνος υλοποίησης των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι όπως ζητά η µελέτη, µε 

δυνατότητα µικρής παράτασης, έως ότου εξαντληθεί όλο το ποσό. 
Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς: 
Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σε αυτόν θα 
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες σε ευρώ και θα 
αναγράφεται αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για το σύνολο της προσφοράς, η οποία 
έκπτωση θα ισχύει και για τα επί µέρους µέρη. 



Άρθρο 6ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου    
∆έκα (10) µήνες  από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε δυνατότητα µικρής παράτασης.   
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου της παροχής υπηρεσιών της οµάδας Α 

1. Είναι υποχρεωµένος να  είναι ο κατά το Νόµο υγειονοµικός υπεύθυνος του δηµοτικού 
κυνοκοµείου). 

2. Είναι υποχρεωµένος να  παρευρίσκεται καθηµερινά, ή σχεδόν καθηµερινά τουλάχιστον για 
3 πρωινές ώρες στον χώρο του δηµοτικού κτηνιατρείου και ενδιαιτήµατος για τις 
κτηνιατρικές εργασίες της οµάδας Α. 

3. Είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να καταγράφει τις καρτέλες εισαγωγής ζώων στο 
κυνοκοµείο στις οποίες αναφέρονται οι κτηνιατρικές εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
και η πορεία του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, κ.λ.π.).  

4. Είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα κτηνιατρικά βιβλία που ορίζει ο νόµος (βιβλίο νοσηµάτων 
υποχρεωτικής δήλωσης, εµβολιασµών, απολύµανσης, κ.λ.π.). 

5. Είναι υποχρεωµένος να καταγράφει τα ηλεκτρονικά ταυτοποιηµένα αδέσποτα σκυλιά στη 
βάση δεδοµένων του ΥΠΑΑΤ. 

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου της παροχής υπηρεσιών της οµάδας Β 
1. Είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε τον κτηνίατρο του δηµοτικού κτηνιατρείου και να 

παρέχει τις εξωτερικές υπηρεσίες του σύµφωνα µε τη µελέτη της διακήρυξης. 
2. Είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται άµεσα στις σοβαρές έκτακτες περιπτώσεις 

χειρουργικών επεµβάσεων όποτε χρειαστεί. 
Άρθρο 8ο 
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της προµήθειας 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω διατάξεις. 
Κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα τηρουµένων 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η ανάθεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνει µε απόφαση αντιδηµάρχου µετά 
από την εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 
Άρθρο 9ο 
Σύµβαση 
Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προµήθειας, υποχρεούται να προσέλθει σε 
διάστηµα όχι µικρότερο των 10 ηµερών και όχι µεγαλύτερο των 20 ηµερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν της απόφασης του αντιδηµάρχου για την ανάθεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, 
προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση αυτής. 
Άρθρο 10ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  
για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  
Άρθρο 11ο :    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 12ο :  Τιµή - Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες.  
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
Φ.Π.Α. 
Άρθρο 13ο :  Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του/των εντολοδόχου/ων καθορίζεται σε 
23.250,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η 
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τµηµατικά, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των 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. 
Άρθρο 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο/Οι ανάδοχος/οι υπόκειται σε όλους τους φόρους ή κρατήσεις, βάσει των κειµένων διατάξεων, 
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
 
 
H συντάκτης                                                                                   Η ∆/ντρια 
 
Λασηθιωτάκη Αικατερίνη  Καναράκη Ιωάννα                 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
ΗΡΑΚΛΕΙΟ        
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ   
 
ΤΕ 13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 


