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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που
αφορούν στη περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 10 παράγραφοι
1,3,5,6 του ν.4830/21 αλλά και των ν.3170/2003, ν.4039/2012, ν. 4235/14, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήμερα, αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων και
κοινοτήτων η περισυλλογή αδέσποτων ζώων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων
και γενικότερα η μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Δεδομένου ότι ο Δήμος Χίου δεν διαθέτει εγκαταστάσεις, οχήματα, επαρκές και
έμπειρο προσωπικό, η εργασία περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου και θα πρέπει να
ανατεθεί σε συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και με εμπειρία στην αιχμαλώτιση
ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς
εποπτεύονται, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών,
από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν
έχει συσταθεί, από κτηνίατρο της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Παράλληλα, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τις εγκαταστάσεις για την προσωρινή
φύλαξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η εργασία της προσωρινής φιλοξενίας
τους θα πρέπει να ανατεθεί σε ενδιαίτημα για μικρά ζώα.
Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για τη φιλοξενία των ζώων που θα διατίθενται από
το ενδιαίτημα, είναι δεκατέσσερεις (14), ενώ για την παραμονή τους σύμφωνα με την
παράγραφο 5βαε του άρθρου 10 του ν.4830/21, ζώο που βρίσκεται σε καταφύγιο και
δεν υιοθετείται μετά από διάστημα τρίμηνης συνεχούς παραμονής σε αυτό και
ανάρτηση στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς,
δύναται να επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον, το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που
δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, με την προϋπόθεση ότι το ζώο είναι
στειρωμένο.
Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

του ν. 4830/2021

του ν. 4039/2012
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του ν. 4412/2016
του ν. 3463/2006 «περί Δ.Κ.Κ.»,
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν .
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 18.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %.
Η πίστωση της εργασίας για το 2022 είναι 18.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 726162.008 (70.03-6162.008).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες που θα εκτελεί ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης του και
στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους
αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021», αφορούν στην περισυλλογή, τη μεταφορά
και την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Πιο συγκεκριμένα:
1.
Σε ότι αφορά τις εργασίες περισυλλογής ή μεταφοράς των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) στην περίπτωση της περισυλλογής ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τον Δήμο και
θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο, με άτομο κατάλληλα
εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με όχημα
κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων, ακολούθως το ζώο θα μεταφέρεται
σε κτηνίατρο που έχει σύμβαση με το Δήμο για τις απαραίτητες
εξετάσεις/επεμβάσεις.
β) στην περίπτωση της μεταφοράς τα ζώα, αφού γίνουν οι απαραίτητες
εξετάσεις/επεμβάσεις, θα μεταφέρονται στο κατάλληλο ενδιαίτημα ή θα
επιστρέφονται στον τόπο περισυλλογής τους. Επίσης είναι πιθανή η μεταφορά των
ζώων σε ανάδοχους για υιοθεσία ή στον κτηνίατρο για επανέλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση περισυλλογής ή μεταφοράς, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει τα
στοιχεία: ημερομηνία, τοποθεσία σύλληψης ή τοποθεσία μεταφοράς καθώς και όλα
τα απαραίτητα στοιχεία του ζώου στην καρτέλα του και θα τηρεί ημερολόγιο
εργασιών για το σύνολο των πραγματοποιούμενων εργασιών.
2.
Σε ότι αφορά τις εργασίες προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται στο ενδιαίτημα του αναδόχου για
προσωρινή φιλοξενία μέγιστης διάρκειας συνεχούς παραμονής τριών μηνών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5βαε του άρθρου 10 του ν.4830/21, ζώο που βρίσκεται
σε καταφύγιο και δεν υιοθετείται μετά από διάστημα τρίμηνης συνεχούς παραμονής
σε αυτό και ανάρτηση στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς, δύναται να επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον, το ίδιο ισχύει στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, με την προϋπόθεση
ότι το ζώο είναι στειρωμένο.
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Ο ανάδοχος υποχρεούνται να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και
προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Εργασία

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή €

Δαπάνη €

Περισυλλογής ή
μεταφοράς αδέσποτων
ζώων

Αριθμός
περισυλλογών /
μεταφορών

236

12,00

2.832,00

Αριθμός ημερών Χ
αριθμός
φιλοξενούμενων
ζώων

2510

5,00

12.555,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ(17%) περίπου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.382,00
2.614,94
17.996,94

ΟΜΑΔΑ 1
1

ΟΜΑΔΑ 2
1

Φιλοξενίας αδέσποτων
ζώων

Χίος 28/04/2022
Θεώρηση

Χίος 28/04/2022
Ο Συντάκτης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μηνάς Βασιλικός
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

Εργασία

Μονάδα

Ποσότητα

Αριθμός
πραγματοποιούμενων
εργασιών

236

Αριθμός ημερών Χ
αριθμός
φιλοξενούμενων ζώων

2510

ΟΜΑΔΑ 1

1

Περισυλλογής ή μεταφοράς
αδέσποτων ζώων

ΟΜΑΔΑ 2

2

Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
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