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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ.
1.1. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147
Α΄ 2016), των άρθρ. 158 & 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) και άρθρου
72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 32/ τ.Α΄/11-02-2012): «Για τα
δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ο Δήμος μας υποχρεούται να μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας ο Δήμος Σπάρτης έχει προγραμματίσει την κατασκευή
ενός

καταφυγίου

αδέσποτων

ζώων

σε

χώρο

ιδιοκτησίας

του,

προκειμένου

να

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία έτη λόγω
των εκατοντάδων αδέσποτων ζώων της περιοχής. Είναι συχνά τα φαινόμενα δηλητηρίασης
των αδέσποτων, αλλά και τα παράπονα των πολιτών τόσο για την κυκλοφορία των ζώων
αυτών, όσο και την επιθετική τους συμπεριφορά κατά περιόδους.
Δεδομένου ότι στην αρμοδιότητα του Δήμου υπάγεται η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, και
δεδομένου ότι λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης κατάλληλου ιδιόκτητου χώρου και της
δυσμενούς

οικονομικής

συγκυρίας,

η

κατασκευή

της

ανωτέρω

υποδομής

έχει

καθυστερήσει, ο Δήμος εξηύρε προσωρινή λύση για την φροντίδα των αδέσποτων με την
φιλοξενία τους σε μισθωμένο ακίνητο που βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού «Αγία
Κυριακή» του Δήμου Σπάρτης στη θέση «Μύλος του Ζαχαριά».
Ωστόσο, είναι σαφές ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της
εγκατάστασης αυτής, απαιτείται η εποπτεία του, κυρίως δε η φροντίδα και προσοχή των
αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό.
Οι περιγραφόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες περισυλλογής των αδέσποτων,
φιλοξενίας και λοιπής διαχείρισης αυτών των ζώων, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
από το Δήμο Σπάρτης με ίδια μέσα, καθώς το υπάρχον εργατικό προσωπικό αφενός δεν
επαρκεί και αφετέρου δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία
ζώων συντροφιάς ώστε να μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων σύμφωνα
με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Σπάρτης υπηρετούν μόνο 30
υπάλληλοι με την ειδικότητα του εργάτη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι

ασχολούνται

με εργασίες καθαριότητας

του Δήμου (συνοδεία απορριμματοφόρων,

καροτσάκια καθαρισμού, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, νεκροταφεία, πάρκα, δημόσια
αφοδευτήρια κ.λ.π.) ενώ οι ανάγκες του Δήμου Σπάρτης εξυπηρετούνται ουσιαστικά με
συμβάσεις μίσθωσης έργου ή / και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το έργο αυτό προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των
αδέσποτων ζώων, την καταγραφή τους, στην προώθηση της δημόσιας υγείας και την
προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεώσεων

του Δήμου που απορρέουν βάσει του

Ν.4039/2012.
1.2. Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η περιγραφή των εργασιών
που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της προς ανάθεση υπηρεσίας και οι ειδικότεροι όροι
εκτέλεσής της. Συγκεκριμένα αντικείμενο των εργασιών είναι η περισυλλογή και μεταφορά
των αδέσποτων ζώων προς τον κτηνίατρο και τους ενδεδειγμένους χώρους, η εποπτεία
των χώρων, αλλά και η φροντίδα και προσοχή των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται,
καθώς και η παροχή τροφής και ύδατος σε αδέσποτα πέριξ της πόλης της Σπάρτης, καθώς
ο Δήμος Σπάρτης στερείται ικανού αριθμού προσωπικού για την εκτέλεσή τους.
Ο Διαγωνισμός για την εν λόγω υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός).

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ
Οι εργασίες που θα εκτελούνται αφορούν στην εποπτεία των χώρων φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τη φροντίδα και προσοχή των αδέσποτων ζώων που
φιλοξενούνται εκεί,

την περισυλλογή αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου,

καθώς και την παροχή τροφής και ύδατος σε αδέσποτα πέριξ της πόλης της Σπάρτης. Οι
χώροι φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι: α) ο μισθωμένος χώρος φιλοξενίας
αδέσποτων που βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού

«Αγία Κυριακή» του Δήμου

Σπάρτης στη θέση «Μύλος του Ζαχαριά» και β) ο αποκατεστημένος πρώην “ΧΑΔΑ
Ξηροκαμπίου”.
Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:
2.1. Καθημερινή εποπτεία των χώρων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
καταγραφή τυχόν φθορών και ζημιών από τα ζώα και ενημέρωση της υπηρεσίας.
2.2. Καθημερινή καταγραφή των φιλοξενούμενων ζώων και τήρηση αρχείου εισερχομένων
και εξερχόμενων ζώων, με ατομική καρτέλα για κάθε ένα από αυτά, σε συνεργασία με τον
κτηνίατρο-συνεργάτη του Δήμου και αποστολή των στοιχείων μεταβολών και στο Δήμο.
2.3 Καθημερινή προετοιμασία της τροφής και σίτιση των ζώων με παράλληλη διάθεση
ύδατος και επιμελή καθαρισμό του χώρου διαμονής τους. Η απαραίτητη τροφή θα
παρέχεται από το Δήμο.
2.4. Έλεγχος και εποπτεία των επισκεπτών – εθελοντών.
2.5. Καθημερινός καθαρισμός του χώρου φιλοξενίας με είδη καθαρισμού - εργαλεία που
θα παρέχονται από το Δήμο Σπάρτης.
2.6. Εργασίες περισυλλογής των αδέσποτων ζώων. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται από
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο

ζώο με άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και
με όχημα κατάλληλα διαμορφωμένο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. Το ζώο θα
μεταφέρεται στον ανάδοχο κτηνίατρο και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις /
επεμβάσεις θα μεταφέρεται στον χώρο φιλοξενίας για όσο διάστημα απαιτείται για την
ολοκλήρωση της διαχείρισής του και θα επανεντάσσεται στο περιβάλλον.
2.7 Μεταφορά των ζώων που φιλοξενούνται στον ανάδοχο κτηνίατρο όταν απαιτείται για
την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διενέργεια επεμβάσεων στειρώσεων κ.ο.κ.
2.8 Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στα ζώα που φιλοξενούνται σύμφωνα με τις οδηγίες
του κτηνιάτρου. Ο Δήμος θα καλύπτει τη δαπάνη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2.9. Καθημερινή παρακολούθηση για παροχή τροφής και ύδατος πέριξ της πόλης της
Σπάρτης σε γνωστά, ήδη καταγεγραμμένα ζώα, εφόσον αυτά με τη συμπεριφορά τους
τηρούν τις κατά το μέγιστο δυνατόν απαιτήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους και τα
οχήματα, είτε αυτά συντηρούνται υπό την εποπτεία του Δήμου και του αναδόχου είτε
μέσω εθελοντών κατοίκων της περιοχής που ζούσε αδέσποτο το ζώο κατά την
περισυλλογή του ή μελών φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μετά από έγγραφη
κοινοποίηση της ύπαρξής τους στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
2.10 Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει πέραν από τη συνήθη πρέπουσα καθαριότητα των
χώρων, να εκτελεί και χορτοκοπή ώστε στο χώρο να μην αναπτύσσεται ανεπιθύμητη
βλάστηση και καθαρισμό των αυλάκων αποχέτευσης ομβρίων με εργαλεία (χορτοκοπτικό
κλπ.) που θα του παρέχει ο δήμος. Επίσης θα προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις της

υποδομής, συγκεκριμένα κλείσιμο των οπών στα συρμάτινα πλέγματα των κλωβών
διαμονής ζώων ή και του εξωτερικού περιφράγματος του οικοπέδου, πάντα με εργαλεία
και υλικά που θα του παρέχει ο δήμος.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα(12) μηνών, δυνάμενη να
παραταθεί, κατόπιν συμφωνίας των μερών, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της αρ.πρωτ. 17498/24-082018 υφιστάμενης σύμβασης.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η υπηρεσία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 70-6162.006 έτους 2019 με πίστωση 45.000,00€.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5.1.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό

προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό (κατ΄
ελάχιστο δύο άτομα) για την καλή εκτέλεση της εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται

διαθεσιμότητα προσωπικού όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 ως 14:30 & 14:30
ως 21:00 , και Σάββατο- Κυριακές και αργίες από 08:00 ως 14:30. Το προσωπικό θα είναι
σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
θα αντικαθίσταται από άλλο άτομο, για το οποίο θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο ο
Δήμος Σπάρτης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του απασχολούμενου
προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του,
σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις του Δήμου Σπάρτης.
5.2.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με έμπειρο άτομο / εκπαιδευτή

σκύλων για τις ανάγκες περισυλλογής.
5.3.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα

συλλογής και μεταφοράς ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο(2) σκύλων μετρίου μεγέθους (1020 κιλών).
5.4.

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του Δήμου

Σπάρτης.
5.5.

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το

προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας. Υποχρεούται να παίρνει όλα τα
αναγκαία μέτρα και μέσα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την
προστασία της υγείας και εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως να διαθέτει
ειδική στολή προστασίας από τυχόν επιθετικά ζώα, ειδικά γάντια σύλληψης κ.λ.π.).
5.6.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση

της εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που επιβάλλει η νομοθεσία.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α.: 70-6162.006 με τίτλο: «Υπηρεσίες περισυλλογής και
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 - 2020», ποσού 45.000,00
ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
o

N.3463/06 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
αρθ.209: «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως ισχύει.

o

Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72:
«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.

o

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄/ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» όπως ισχύει.

o

Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (ΕΕL 157 της
15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

o

Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/11-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει.

Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η διακήρυξη
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης, σε
περίπτωση μη εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της αρ.πρωτ.
17498/24-08-2018

υφιστάμενης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5°: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΠΛΗΡΩΜΗ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η παραλαβή του
αντικειμένου της θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά και ο ανάδοχος θα πληρώνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και
περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ'
όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρεθεί από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Σε περίπτωση συμβατικής παράλειψης ήτοι μη τήρησης συμβατικού όρου θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα -καταλογιζόμενο πρόστιμο στον ανάδοχο υπολογιζόμενο στο ύψος των
100 εκατό ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που διαρκεί η έλλειψη-παράβαση των όρων
της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα έχει προθεσμία πέντε (5) ημερών για την αποκατάσταση

της έλλειψης-παράβασης. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού θα επιβάλλεται η
ποινική ρήτρα ως ανωτέρω, υπολογιζόμενη

από την επομένη μετά την παρέλευση 5

(πέντε) ημερών.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το
νόμο.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή
τρίτων που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό
προσωπικό, με φιλοζωϊκή αντίληψη και κλίση γι’ αυτήν τη φύση της εργασίας,
ικανό σε αριθμό για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης. Το προσωπικό θα
είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις θα αντικαθίσταται από άλλο άτομο, για το οποίο θα ενημερώνεται με
σχετικό
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ακαταλληλότητα

ο
του

Δήμος

Σπάρτης.

απασχολούμενου

Σε

περίπτωση

προσωπικού,

ο
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διαπιστωθεί

ανάδοχος

είναι

υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις έγγραφες
υποδείξεις

του

Δήμου

Σπάρτης.

Κατάλογος

με

τα

ατομικά

στοιχεία

του

απασχολούμενου προσωπικού θα δοθεί στο Δήμο Σπάρτης κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
8.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, όπου θα αναγράφονται η
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, για κάθε ημέρα εργασίας, οι εργασίες
που εκτελέστηκαν, ο χώρος των εργασιών, οι ώρες έναρξης και λήξης των
εργασιών.

8.3

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του Δήμου Σπάρτης
ή του τυχόν οριζομένου επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπαλλήλου της υπηρεσίας.

8.4

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων του.

8.5

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται
η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.

8.6

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα
καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, χωρίς καμία προειδοποίηση.

8.7

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά
την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα

ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων
κ.λ.π.
8.8

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος Σπάρτης μετά από σχετική απόφαση του
Δημοτικού του Συμβουλίου, δύναται να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση
κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΆΡΘΡΟ 9°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος υποχρεούται να διαθέτει στον ανάδοχο τα εργαλεία και λοιπά υλικά που είναι
απαραίτητα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

ΑΡΘΡΟ 10°: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης σε τρίτο, χωρίς απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου του Δήμου.
Η απόφαση παρέχεται εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα
που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του
ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.

ΑΡΘΡΟ 12°: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σπάρτη 23 / 04 /2019
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Σπάρτη 23 / 04 /2019
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ηλίας Αργείτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ

