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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα
για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και πιο συγκεκριμένα ο ιατρικός έλεγχος, ο εμβολιασμός,
η σήμανση, η αποπαρασίτωση, η στείρωση, η θεραπεία και τέλος, εφόσον απαιτείται, η
ευθανασία των αδέσποτων ζώων της πόλης, με στόχο την φροντίδα των ζώων και την
προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών.
Η υπηρεσία αφορά στον ιατρικό έλεγχο, εμβολιασμό, ηλεκτρονική ταυτοποίηση,
αποπαρασίτωση, στείρωση, θεραπεία και τέλος, εφόσον απαιτείται, ευθανασία των
αδέσποτων ζώων..
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει
του ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως

ισχύει
του ν.3170/2003 (ΦΕΚ /191/Α’/29.7.2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα

συντροφιάς και άλλες διατάξεις»
των ν.4830/2021, ν.4235/2014, ν.4039/2012, (ΦΕΚ /15/Α’/2.2.2012)

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
β. Προϋπολογισμός
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του
οικονομικού αντικειμένου.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και
ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

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 : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται
κατά μέγιστο, σε 23.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, για το
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου σε συνάρτηση με τις
πραγματοποιούμενες εργασίες.
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 10ο : 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 11ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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