ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αμπελόκηποι

: 22/02/2021

Τμήμα

: Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Αριθ. Μελέτης

: 18/2021

Πληροφορίες

: Γεωργία Σαρακατσιάνου

Διεύθυνση

: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι

Tηλ.
E- mail

: 2310-724.617 FAX: 2310-729.046
: kathariotita@ampelokipi-menemeni.gr

Κ.Α.Ε
Κ.Α
CPV

: Υ-1368-21
: 00.6495.04
: 98390000-3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚ.ΠΡΟΥΠ.
4.000,00€
Φ.Π.Α 24%
960 ,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις του νόμου 3170/2003 και 4039/12 ανατέθηκε στους Δήμους και στις
κοινότητες η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και
γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των αδέσποτων μικρών ζώων καθώς και η περισυλλογή
και αποτέφρωση των νεκρών εγκαταλελειμμένων ζώων 4039/12 (άρθρο 11 παρ. 9 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 7β του Ν. 4235/14).
Ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι όροι υιοθεσίας των
ζώων αυτών, η επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς και οι επιτρεπόμενοι
μέθοδοι ευθανασίας καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 280239/2003.
Τα θέματα ταφής και αποτέφρωσης των πτωμάτων των αδέσποτων μικρών ζώων
ρυθμίζονται από την Εγκύκλιο 289663/23-12-03 του Υπουργείου Γεωργίας σε συνδυασμό
με το αρ. 10 του Ν. 3170/03.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στα πλαίσια της εφαρμογής του
προγράμματος περίθαλψης ζώων, αντιμετωπίζουν περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων
πτωμάτων αδέσποτων μικρών ζώων, τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδείκνυται να
αποτεφρώνονται, ως ο ασφαλέστερος για τη δημόσια υγεία και υγιεινότερος τρόπος
διάθεσης των πτωμάτων.
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ή από άλλο αρμόδιο
υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χρειαστεί και θα
προσλαμβάνει άμεσα ( εντός μιας ώρας το αργότερο ) τα εγκαταλελειμμένα πτώματα. Με
δική του ευθύνη θα τα μεταφέρει με κατάλληλο όχημα σε ειδικό χώρο όπου θα
αποτεφρώνονται και θα προσκομίζει στην Υπηρεσία του Δήμου το αποδεικτικό
αποτέφρωσης. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει το χώρο που βρισκόταν το
νεκρό ζώο. Ο ανάδοχος θα διενεργεί ανίχνευση του ζώου για πιθανή ηλεκτρονική σήμανσή
του και θα ενημερώνει σχετικά το αποδεικτικό αποτέφρωσης και τον επιβλέποντα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μεταφορικά μέσα
ώστε, όταν το απαιτούν οι συνθήκες, να εργάζεται υπερωριακά, να οργανώνει νυχτερινό

συνεργείο ή και εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες, χωρίς να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη
αποζημίωση. Η υπηρεσία δύναται, ανά πάσα στιγμή, να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων ή να ενισχύσει αυτά, αν κρίνει ότι η εκτέλεση των
εργασιών δεν είναι ικανοποιητική.
Οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα ανάλογα με τις αποτεφρώσεις που έγιναν στο
διάστημα αυτό. Η έκδοση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να
γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης των εργασιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και 31/05/2021 και θα
εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ν4412/16, από τους ίδιους πόρους σε βάρος του
Κ.Α. 00.6495.04 «Δαπάνη για την περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων» του
προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021.
Η παραπάνω εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:
98390000-3 (= Λοιπές Υπηρεσίες) με προϋπολογισμό 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ/ΕΠΕΜΒΑΣΗ (€)

50

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

80
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

4.000,00€
960,00€
4.960,00€

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συν Φ.Π.Α 960,00 €
και η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους , από ΚΑ 00.6495.04 με ποσό 4.960,00€ για το
έτος 2021
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α’

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

