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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 203

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες»
ΑΠΟΦΑΣΗ

199 / 2017

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
7/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 667/31-01-2017.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες»
εκτιμώμενης αξίας χιλίων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (1.185,00), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Αμοιβή για
κτηνιατρικές υπηρεσίες», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς.
Στην τρέχουσα συγκυρία, ενόψει συνεργασίας με εθελοντικό σύλλογο για την στείρωση, την σήμανση
και τον εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων και στα πλαίσια της προστασίας των ζώων αλλά και των
πολιτών είναι απαραίτητη η κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγιάς.
Ο Δήμος χρειάζεται υποστήριξη για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την
κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου Αγιάς και
επιστημονικό υπεύθυνο για την στελέχωση του δημοτικού κτηνιατρείου ώστε αυτό να λάβει άδεια
λειτουργίας.
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Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
στα αδέσποτα

ζώα του Δήμου θα αφορούν

συγκεκριμένα:
α) Κατάλληλο εμβολιασμό
β) Στείρωση των ζώων
γ) Τοποθέτηση και καταγραφή microchip
δ) Περίθαλψη και νοσηλεία συμπεριλαμβανόμενων των εξετάσεων
ε) Καταγραφή περιστατικών περίθαλψης.
Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να προχωρήσει άμεσα τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες είτε στον χώρο που διαμορφώθηκε σε κτίριο του Δήμου είτε εκτός αυτού,
χρειάζεται την υπηρεσία κτηνίατρου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία σε
αντίστοιχα θέματα για το βέλτιστο και επιτυχές αποτέλεσμα με σκοπό πάντα την προστασία των
πολιτών αλλά και των ζώων αλλά και για τον ορισμό του ως επιστημονικού υπεύθυνου του Δημοτικού
Κτηνιατρείου.
Ο ανάδοχος ορίζει ως επιστημονικό υπεύθυνο του Δημοτικού Κτηνιατρείου την Τσιαγγάλη Στεφανία,
κτηνίατρο με τα απαραίτητα προσόντα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

1.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ορολογική
εξέταση

2

Εμβολιασμοί

Κατ’
αποκ.
Κατ’
αποκ.

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

24%

1

500,00

500,00

13%

100

5,00

500,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Φ.Π.Α 13%
Γενικό Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ

1.000,00
120,00
65,00
1.185,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες», όπως
ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στην κτηνιατρική κλινική Λάρισας ΖΩΗ
ΣΟΦΙΑ – ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ΑΦΜ: 998614111, ΔΟΥ: Β’ Λάρισας, που
εδρεύει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 208, Τ.Κ. 41335, τηλ.: 2410537308, έναντι του ποσού των
χιλίων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (1.185,00), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6142.05 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2017 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
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Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί
θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

