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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έχει την ανάγκη να υλοποιήσει το πρόγραμμα
περισυλλογής , στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων που αφορά ιδιαίτερα αδέσποτα σκυλιά & γάτες της πόλης και την
αντιμετώπιση διαφόρων περιπτώσεων που προκύπτουν από αυτά.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα , θα υπάρχει διαβιβαστικό απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα τo πρόγραμμα περισυλλογής , στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.

Προθεσμία υποβολής

Προσφοράς ορίζεται η

14 / 12 / 2018 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες για στείρωση, περίθαλψη & περισυλλογή αδέσποτων ζώων
KAE : 15.6473.0006
Α.Μ.: 164 / 2018
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας σε κτηνίατρο για εμβολιασμούς, στείρωση αδέσποτων σκύλων και γατών,
ηλεκτρονική σήμανση, κλινική εξέταση, αποπαρασίτωση , αιματολογικές εξετάσεις (γενική εξέταση αίματος, διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης

νοσημάτων), χειρουργικές μικροεπεμβάσεις , ανάταση και περίδεση καταγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος προστασίας
αδέσποτων ζώων του Δήμου Ελευσίνας .
Α. Περιγραφή έργου– ενδεικτικός προϋπολογισμός για ζώα που αφορούν:


στην περίθαλψη των τραυματισμένων ή ασθενών ζώων



στην χειρουργική στείρωση και την μετεγχειρητική νοσηλεία



στην σίτιση για όσες μέρες παραμένουν στο ιατρείο για ανάρρωση



στην προληπτική αποπαρασιτική αγωγή και τον εμβολιασμό

Όλες οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχοντα σύμφωνα με τους κανόνες της κτηνιατρικής επιστήμης

Ενδεικτικό
ΤΕΧΝΙΚΗ

Περιγραφή έργου

Α /Α

CPVS

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

Περίθαλψη
1.

χειρουργική στείρωση

33651690-1

αποπαρασιτική αγωγή

03325000-3

€ 7.580,65

€ 1.819,35

€ 9.400,00

εμβολιασμός αδέσποτων
ζώων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες για στείρωση, περίθαλψη & περισυλλογή αδέσποτων ζώων
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας σε κτηνίατρο για εμβολιασμούς, στείρωση αδέσποτων σκύλων και γατών,
ηλεκτρονική σήμανση, κλινική εξέταση, αποπαρασίτωση, αιματολογικές εξετάσεις (γενική εξέταση αίματος, διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης
νοσημάτων), χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, ανάταση και περίδεση καταγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος προστασίας
αδέσποτων ζώων του Δήμου Ελευσίνας.
Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν με τον ν.4235/2014 και αφορούν τα δεσποζόμενα και αδέσποτα
ζώα συντροφιάς.
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:


Κλινική εξέταση των ζώων



Αποπαρασίτωση



Χειρουργική στείρωση αρσενικών και θηλυκών σκύλων και γατών



Απαραίτητος εμβολιασμός ζώων



Την σήμανση των ζώων που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα, με microchip



Γενική εξέταση αίματος



Διάφορες μέθοδοι διάγνωσης νοσημάτων (Kit test Leismania, Kit test Dirofilaria, Kit test Erlichia)



Ανάταση και περίδεση καταγμάτων



Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τις οποίες ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει όποτε αυτές ζητηθούν από την υπηρεσία, είναι οι
κάτωθι:
Στείρωση σκύλου και γάτας
Για τη στείρωση των θηλυκών ζώων θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ωοθηκυστερεκτομής. Οι τομές στις παραπάνω επεμβάσεις θα ράβονται
με πλαστική ραφή κάνοντας χρήση ραμμάτων βραδείας απορρόφησης.
Αιματολογικές εξετάσεις
Γενική εξέταση αίματος
Διάφορες μέθοδοι διάγνωσης νοσημάτων


Kit test Leismania



Kit test Dirifilaria



Kit test Erlichia

Εμβολιασμός
Εμβολιασμός με εμβόλιο κατά της νόσου Carre, της λοιμώδους ηπατίτιδας, των λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie) και
της ιογενούς παρβοεντερίτιδας, με κλινική εξέταση.
Σήμανση με microchip
Σήμανση των ζώων με εμφυτεύματα αναγνώρισης (microchip) – ηλεκτρονική ταυτότητα, με κλινική εξέταση
Αποπαρασίτωση
α) Αποπαρασίτωση από ενδοπαράσιτα με ανθελμινθικά σκευάσματα κατά των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων
β) Αποπαρασίτωση από εξωπαράσιτα με ανθελμινθικά σκευάσματα κατά των κροτώνων, ψύλλων (ενήλικοι ψύλλοι, αυγά, προνύμφες και
νύμφες ψύλλων) και ψειρών.
Κλινική εξέταση
Γενική εξέταση του ζώου για να διαπιστωθεί εάν είναι υγιές ή πάσχει από κάποια νόσο ή πάθηση.
Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις
Θα περιλαμβάνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, όπως η συρραφή τραυμάτων, η διάνοιξη και καθαρισμός αποστημάτων κλπ., με
χορήγηση αναισθησίας για την εκτέλεσή τους (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία, ανάλογα με το περιστατικό και την εκτίμηση του
χειρουργού κτηνιάτρου).

Ανάταξη και περίδεση καταγμάτων
Θα περιλαμβάνει τη χορήγηση αναισθησίας (απλή ηρέμηση ή γενική αναισθησία, ανάλογα με το περιστατικό και την εκτίμηση του
χειρουργού κτηνιάτρου), τη συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος με χρήση νάρθηκα ή γύψινου επιδέσμου και σε ειδικές περιπτώσεις,
ακτινογραφία και χειρουργική αντιμετώπιση με υλικά οστεοσύνθεσης (βίδες, πλάκες, ήλοι κλπ.)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ/ζώο
(σε ευρώ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΕΩΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

Εμβολιασμός (τετραπλός)

10

2

Εμβολιασμός (πενταπλός)

12

3

Αποπαρασίτωση

3

(Εσωτερική)

10kgr

Αποπαρασίτωση εξωτερική

10

4

(μικρό ζώο)
5

Αποπαρασίτωση εξωτερική

12

(μεσαίο ζώο)
6

Αποπαρασίτωση εξωτερική

15

(μεγάλο ζώο)
7

Σήμανση

10

με microchip
8

Γενική εξέταση αίματος

10

9

Διάφορες μέθοδοι διάγνωσης

13

νοσημάτων (ανά ασθένεια)

10

Χειρουργικές

μικροεπεμβάσεις

(αποστήματα,

δαγκώματα,

30

ωταιμάτωμα) ελαφρύ περιστατικό
11

Χειρουργικές

μικροεπεμβάσεις

(αποστήματα,

δαγκώματα,

50

ωταιμάτωμα) μεσαίο περιστατικό
12

Χειρουργικές

μικροεπεμβάσεις

80 €

(αποστήματα,δαγκώματα,
ωταιμάτωμα)εκτεταμένο περιστατικό
13

Ανάταση, περίδεση καταγματος

40

(νάρκωση, γύψος) ελαφρύ περιστατικό
14

Ανάταση, περίδεση κατάγματος

50

(νάρκωση, γύψος) μεσαίο περιστατικό
15

Ανάταση, περίδεση κατάγματος

60

(νάρκωση, γύψος) εκτεταμένο
περιστατικό
Το πρόγραμμα έχει

16

Ανάταση, περίδεση κατάγματος &

έναρξη από την

240

υπογραφή της

χειρ. επέμβαση (χειρουργείο, ήλος,

σύμβασης,

περιλαμβάνει και τις

πλάκα) ελαφρύ περιστατικό

δύο Δημοτικές

Ενότητες Ελευσίνα

17

Ανάταση, περίδεση κατάγματος &
χειρουργική επέμβαση (χειρουργείο,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ήλος, πλάκα) σοβαρό περιστατικό
Περίθαλψη

A/A

και Μαγούλα.

310
ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

€ 1.819,35

€ 9.400,00

Χειρουργική στείρωση
€ 7.580,65
Αποπαρασιτική αγωγή
Ακτινογραφία
Εμβολιασμοί
19
Ακτινογραφία με βάριο
αδέσποτων ζώων
20
Στείρωση
θηλυκού
σκύλου
18

11
14
120

(περιλαμβάνει γεν.αίματος, καλαζάρ,
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο

21

συγγραφής
Με

την

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

εμβόλιο, microchip)
1ο:

Στείρωση

αρσενικού

σκύλου

Αντικείμενο

90

(ορχεκτομή)
παρούσα

μελέτη προβλέπεται η

22

Στείρωση αρσενικής γάτας

30

του

23

Στείρωση θηλυκής γάτας

50

προγράμματος

αδέσποτων ζώων του

24

Χειρουργείο όγκου

85

Δήμου.

25

Ημερήσια νοσηλεία

7

Συγκεκριμένα

26

Ημερήσια νοσηλεία (με ορό)

20

27

Θεραπεία ψώρας

5

28

Θεραπεία ΑΜΝ (έγχυση)

25

 Κλινική

29

U/S (υπέρηχος)

60

των ζώων

30

Κλινική εξέταση

5

 Αποπαρασίτωση

ανάθεση υπηρεσίας σε
εφαρμογής

παρακάτω

Σύνολο καθαρής αξίας

ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο Δαπάνης

κτηνίατρο στα πλαίσια

θα

πραγματοποιούνται οι
υπηρεσίες:

€ 7.580,65

εξέταση

 Χειρουργική
στείρωση

αρσενικών

και θηλυκών σκύλων
€ 1.819,35

και γατών
 Απαραίτητος

€ 9.400,00

εμβολιασμός ζώων



Την σήμανση των ζώων που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα, με microchip



Γενική εξέταση αίματος



Διάφορες μέθοδοι διάγνωσης νοσημάτων (Kit test Leismania, Kit test Dirofilaria, Kit test Erlichia)



Ανάταση και περίδεση καταγμάτων



Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω:


Π.Δ. 80/2016



Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Ν. 4235/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Ν. 3852/2010



Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ]

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Προϋπολογισμός μελέτης
β) Η συγγραφή των υποχρεώσεων
γ) Τεχνική περιγραφή – μελέτη
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
Η εκτέλεσης της υπηρεσίας θα έχει χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία εξάντλησης του ποσού.
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος εν γένει για την εφαρμογή κάθε διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για την εκτέλεση των
εργασιών όπως προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προμήθεια των σκευασμάτων, εμβολίων και
αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για να εκτελεσθούν οι ως άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την σωστή
εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογη εργασία τουλάχιστον τριών (3) ετών ή τρεις συμβάσεις εργασίας η οποία αποδεικνύεται με
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών όμοιων με τις εργασίες της μελέτης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και με βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδει το ΓΕΩΤΕΕ.
Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου και προκειμένου για τον
υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να
προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτής.
Επιβλέπει τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται.
Βρίσκεται πάντα στη διαθεσιμότητα της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών και για τον λόγο αυτό σε
περίπτωση που ανάδοχος είναι ένωση κτηνιάτρων θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι μηνιαίες εφημερίες κάθε κτηνιάτρου.
Ενημερώνει τα βιβλία που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 463/1978.
Τα βιβλία αυτά είναι:


βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως



βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως



βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων



βιβλίο υγιεινής κατάστασης νεοεισερχομένων ζώων ή ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων – εξερχομένων ζώων

Έχει την ευθύνη για την τήρηση του μητρώου αδέσποτων σκύλων του Δήμου.
Εξετάζει κάθε νεοεισερχόμενο ζώο.
Διαγιγνώσκει τυχόν ασθένειες και εφαρμόζει την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Ενημερώνει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας.
Άρθρο 6ο : 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 επέλευσής 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 ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια
ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος 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 7ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής – Λογαριασμοί – Διάθεση ποσού
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου δεν ξεπερνάει το ποσόν των € 9.400,00 συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο ασφαλιστικές εισφορές, 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.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται σαν ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο, για το σύνολο των αδέσποτων
ζώων, που δύναται να περιθάλψει ο Δήμος για το έτος 2018 έως την ημερομηνία εξάντλησης του ποσού.
Το ποσό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύει το Δήμο, όσον αφορά στη διάθεσή του ανά είδος εργασίας
(υποχρεωτικής ή προαιρετικής) ή στην ποσότητα των αδέσποτων ζώων.
Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, οι οποίες αφορούν το έτος
2018 μέχρι εξάντλησής του. Ο Κ.Α 15.6473.0006 έχει εγγεγραμμένη πίστωση για το έτος 2018.
Άρθρο 9ο – Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές,
εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μάζη Αικατερίνη

Κανάκης Σωτήριος

Aνδρώνης Χαράλαμπος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Η υποχρέωση αφορά : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( δεν θα προσκομίζεται η αίτηση –βεβαίωση , με την οποία

έχει ζητηθεί

η έκδοση του ποινικού μητρώου – δεν θα γίνεται δεκτή αυτή διότι σύμφωνα με τον νόμο ζητείται το

ποινικό μητρώο το οποίο θα έχει ισχύ 3 μήνες από την έκδοσή του άλλως δεν ισχύει ) .

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Το καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία
ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας )

( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση τελευταίου τριμήνου όπου θα φαίνονται με

( σε περίπτωση ένωσης κτηνιάτρων αυτή θα έρθει ολοκληρωμένη και

υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη αυτής άλλως δεν θα γίνεται δεκτή )

ε. Έναρξη δραστηριοτήτων σε Δ.Ο.Υ.

στ) ο ενδιαφερόμενος θα διαθέτει εμπειρία σε ανάλογη εργασία τουλάχιστον τριών (3) ετών ή τρεις συμβάσεις εργασίας η οποία
αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών όμοιων με τις εργασίες της μελέτης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και
με βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδει το ΓΕΩΤΕΕ.
Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου και προκειμένου για τον
υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να
προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτής.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

