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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

(CPV: 77500000-5 Κτηνοτροφικές υπηρεσίες) 

   

   

    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 

(Κ.Α. 70.01-6117.009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Προμέτρηση εργασιών 

3. Τιμολόγιο μελέτης  

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός    

5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς                       

6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

7. Παράρτημα 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

                                             Αβραμίδου Δέσποινα 

 Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 
 

 

Τεχνική περιγραφή 

 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 1.959,20 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες 

διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας. Η δαπάνη αυτή 

έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 με Κ.Α. 70.01-6117.009 και 

αφορά την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή, μεταφορά, 

σήμανση των μη σεσημασμένων ζώων και στην εξασφάλιση της απαραίτητης φροντίδας (σίτιση, 

κτηνιατρική μέριμνα) τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα φιλοξενίας τους μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών εκποίησης ή διάθεσης αυτών και των προϊόντων τους σύμφωνα με  τα οριζόμενα 

στον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α'/12.3.12), όπως ισχύει. 

 

Ο ανάδοχος θα διαθέτει ιδιόκτητη κτηνοτροφική εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 

κείμενη νομοθεσία (Ν. 4056/2012, όπως ισχύει). Η περισυλλογή θα γίνεται από τον ανάδοχο με 

δικά του μέσα και εξοπλισμό και για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει προσωπικό με εμπειρία 

στον χειρισμό παραγωγικών ζώων και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα. 

Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, παρουσία του 

προέδρου/εκπροσώπου της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας και όποιων αρμοδίων κρίνεται ότι θα 

πρέπει να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αυτή. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει κάθε φορά το 

ειδικό έντυπο που θα του χορηγήσει η υπηρεσία για τον σκοπό αυτό, το οποίο και θα υπογράφεται 

από τον ίδιο, τον πρόεδρο/εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας, τον επιβλέπων της υπηρεσίας, τον 

πρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  και τους λοιπούς παρόντες 

κατά την περισυλλογή. 

 

Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο στην κτηνοτροφική του 

εγκατάσταση, όπου και θα παραμένουν επί ένα δεκαήμερο (δέκα ημερολογιακές ημέρες). Καθ’ όλη 

την διάρκεια παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσφέρει σ’ αυτά όλες τις απαραίτητες φροντίδες σταβλισμού, σίτισης και 

κτηνιατρικής μέριμνας. Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την σήμανση όσων ζώων 

περισυλλέγονται και δεν φέρουν τα ειδικά ενώτια σήμανσης και στην καταχώρηση αυτών στον 

κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης του Δήμου. 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 



[3] 
 

Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική 

εκμετάλλευση και εφόσον αυτά δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος θα προχωράει 

σε διαδικασίες εκποίησης ή διάθεσης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και παρ. 7 του 

άρθρου 17 του Ν. 4056/2012, όπως ισχύει. 

 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016  

• του Ν. 3463/2006  

όπως ισχύουν σήμερα. 

 

    Ο προϋπολογισμός της εργασίας  είναι 1.959,20 € από τον Κ.Α 70.01-6117.009 με το Φ.Π.Α.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ναύπακτος, 26-03-2021 

 

    Η Συντάξασα και Προϊσταμένη                                            Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 

                                                                                                α/α 

 

            Αβραμίδου Δέσποινα                                                            Βλαχάκης Γεώργιος 

               Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 
 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
 

 
(1)  ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ 

 

 

                           ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ ΖΩΟ  
 
 
                                            ΒΟΟΕΙΔΗ 

8 60 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
6 20 

 
(2)  ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ ΖΩΟ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 
 

ΒΟΟΕΙΔΗ 
8 10 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ναύπακτος, 26-03-2021 

 

     Η Συντάξασα και Προϊσταμένη                                                Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 

                                                                                                     α/α 

                   

          Αβραμίδου Δέσποινα                                                                      Βλαχάκης Γεώργιος 

             Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 

 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

AΡΘΡΟ 1:  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
 

Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική 

εγκατάσταση. Περιλαμβάνει το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και οχημάτων 

που θα απαιτηθούν, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 

Τιμή εφαρμογής: 60,00 € / ζώο + Φ.Π.Α. 24% 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 

 
 
AΡΘΡΟ 2:  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

 
Περισυλλογή ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική 

εγκατάσταση. Περιλαμβάνει το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και οχημάτων 

που θα απαιτηθούν. 

Τιμή εφαρμογής: 20,00 € / ζώο + Φ.Π.Α. 24% 

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 

 
  
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταβλισμού των βοοειδών (σίτιση και κτηνιατρική 

μέριμνα) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και τις δαπάνες σήμανσης και 

καταχώρησης των ζώων στον κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης του Δήμου. 

Τιμή εφαρμογής: 10,00 € /ζώο/ ημέρα + Φ.Π.Α. 24% 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 

  

 

 

 

 

 

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ                

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 
 

Περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  σταβλισμού  των  αιγοπροβάτων  (σίτιση  και  

κτηνιατρική μέριμνα) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και τις δαπάνες σήμανσης και 

καταχώρησης των ζώων στον κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης του Δήμου.  

Τιμή εφαρμογής: 3,00 € /ζώο/ ημέρα + Φ.Π.Α. 24% 

Ολογράφως: Τρία ευρώ + Φ.Π.Α. 24%  

 

 

 

 

 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ναύπακτος, 26-03-2021 

 

  Η Συντάξασα και Προϊσταμένη                                                Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 

                                                                                                   α/α 

                   

       Αβραμίδου Δέσποινα                                                                  Βλαχάκης Γεώργιος 

          Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

(1) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΖΩΩΝ ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
Μον. 

Τιμή 

μονάδας 

Ποσότητα Μερικό 

σύνολο(€) 

Περισυλλογή και 
μεταφορά 
ανεπιτήρητων 
βοοειδών 

    ζώο       60 8 
        

  480,00€ 

Περισυλλογή και 
μεταφορά 
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων 

    ζώο        20 6   120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α.   
ΦΦΓΦΠΠΡΟ ΠΡΟ  

600,00 € 
Φ.Π.Α. (24%) 144,00 €  

       ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 744,00 € 
 

 

 

(2) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 
 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
   Αριθμός  

ζώων 

Κόστος 
ανά ζώο 
ανά ημέρα 

Ημέρες 
παραμονής 

Μερικό 
σύνολο 

(€) 

Φροντίδες 
σταβλισμού και 
φύλαξης 
ανεπιτήρητων 
βοοειδών 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 
 
 
           8 

 
 
 
         10 

 
 
 
       10 

 
 
 
    800,00 € 

Φροντίδες 
σταβλισμού και 
φύλαξης 
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων 

 
 
 
          6 

 
 
 
         3 

 
 
 
       10 

 
 
 

180,00 € 

                             ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α. 980,00 € 
                             Φ.Π.Α. 24% 235,20 € 

    ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 1.215,20 € 
 

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 
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ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) 

ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ  

 

 

Μερικό σύνολο (€) 

 

(1) Περισυλλογή και 

μεταφορά ζώων 

 

 
600,00 € 

 
(2) Φροντίδες 

σταβλισμού και 
φύλαξης ζώων 

 
 
 

980,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α. 1.580,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 379,20 € 
  

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
1.959,20 € 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ναύπακτος, 26-03-2021 

 

    Η Συντάξασα και Προϊσταμένη                                                Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 

                                                                                                    α/α 

                   

         Αβραμίδου Δέσποινα                                                                      Βλαχάκης Γεώργιος 

             Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

(1) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΖΩΩΝ ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
Μον. 

Τιμή 

μονάδας 

Ποσότητα Μερικό 

σύνολο(€) 

Περισυλλογή και 
μεταφορά 
ανεπιτήρητων 
βοοειδών 

    ζώο              8  

Περισυλλογή και 
μεταφορά 
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων 

    ζώο               6  

ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α.   
ΦΦΓΦΠΠΡΟ ΠΡΟ  

 
Φ.Π.Α. (24%)  

       ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  
 

 

 

(3) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 
 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
   Αριθμός  

ζώων 

Κόστος 
ανά ζώο 
ανά ημέρα 

Ημέρες 
παραμονής 

Μερικό 
σύνολο 

(€) 

Φροντίδες 
σταβλισμού και 
φύλαξης 
ανεπιτήρητων 
βοοειδών 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 
 
 
           8 

 
 
 
 

 
 
 
       10 

 

Φροντίδες 
σταβλισμού και 
φύλαξης 
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων 

 
 
 
          6 

 
 
 
 

 
 
 
       10 

 

                             ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α.  
                             Φ.Π.Α. 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  
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ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) 

ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ  

 

 

Μερικό σύνολο (€) 

 

(1) Περισυλλογή και 

μεταφορά ζώων 

 

 
(2) Φροντίδες 

σταβλισμού και 
φύλαξης ζώων 

 

   ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

   

 

      (Σφραγίδα/ Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ 
 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π ΟΧ Ρ Ε ΩΣ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο  1ο : Αντικείμενο της εργασίας 

Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα την εκτέλεση 

όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή, μεταφορά, σήμανση των 

μη σεσημασμένων ζώων και στην εξασφάλιση της απαραίτητης φροντίδας (σίτιση, 

κτηνιατρική μέριμνα) τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα φιλοξενίας τους μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών εκποίησης ή διάθεσης αυτών και των προϊόντων τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Η  δαπάνη  για  τις παραπάνω εργασίες  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  

ανέρχεται  στα 1.959,20 €. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  στον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου Ναυπακτίας του  τρέχοντος  έτους (κωδικός αριθμός 

70.01-6117.009). 

 

Άρθρο 2ο : Θεσμικό πλαίσιο 

1. Οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. -147 Α/08-08-2016 που αφορά στις 

Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).  

2. Το Π.Δ. 80/2016. 

3. Οι διατάξεις του Νόμου 4555/2018. 

4. Οι διατάξεις του Νόμου 4605/2019. 

5. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2016 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού & 

Κοινοτικού Κώδικα». 

6. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

7. Οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 100Α/00 «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό 

δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/Ε.Κ. 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 

370/1995 (Α΄199)». 

8. Οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 26-03-2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2021 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.959,20 € 
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Άρθρο 3ο :  Συμβατικά Στοιχεία 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Προμέτρηση εργασιών 

3. Τιμολόγιο μελέτης 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

7. Παράρτημα 

 

Άρθρο 4ο : Δικαίωμα Συμμετοχής 

Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με 

αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος, προσφορά για την εκτέλεση  εργασίας  μπορούν να  υποβάλλουν  

φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και έχουν 

την σχετική εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν την άδεια 

λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης βοοειδών και αιγοπροβάτων.  

 

Άρθρο 5ο : Χρόνος Εκτέλεσης 

Η ως άνω υπηρεσία θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης 

αυτής έως και ένα έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού. 

 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως περιγράφονται 

στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. 

 

Άρθρο 7ο : Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα & αποζημιώσεις 

 Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για 

ζημιές ή ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από 

το προσωπικό του αναδόχου και τα μεταφορικά μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ 

αυτός είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν 

ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο : Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 Η αναθέτουσα αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να 

διαβιβαστούν από τον ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την 

καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση του 

υποκειμένου των δεδομένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και η 

αναθέτουσα αρχή δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της παρούσας σύμβασης και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
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Άρθρο 9ο : 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 επέλευσης 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 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος 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 10ο : Παρακολούθηση και παραλαβή εργασιών 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από το Τμήμα 

Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και την επιτροπή που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 31/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ναυπακτίας. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτήθηκε και αφού έχει κατατεθεί το τιμολόγιο και το 

υπογεγραμμένο έντυπο περισυλλογής (Παράρτημα) από τον ανάδοχο, τον 

πρόεδρο/εκπρόσωπο της Τ.Κ., τον επιβλέποντα της υπηρεσίας, τον Πρόεδρο της 

Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης των Ανεπιτήρητων Παραγωγικών ζώων και τους 

λοιπούς παρόντες κατά την περισυλλογή. 

 

 Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   

 

Άρθρο 12ο : Πληρωμή - Επίλυση τυχόν διαφορών  

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται στην εξάντληση όλης της πίστωσης εφόσον δεν 

προκύψει ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας για όλον τον αριθμό των 

παραγωγικών ζώων που αναφέρονται στην μελέτη. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και σύμφωνα με το 

έντυπο περισυλλογής μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας ή στο τέλος της 

υπηρεσίας και αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τυχόν ανακύπτουσα διαφωνία μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου επιλύεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ναύπακτος, 26-03-2021 

Η Συντάξασα και Προϊσταμένη                                                Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 

                                                                                                α/α 

       

      Αβραμίδου Δέσποινα                                                                   Βλαχάκης Γεώργιος 

          Γεωπόνος ΠΕ1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
   

       

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 

Στις ……………ημέρα…..…….. και ώρα …………… περισυλλέχθηκε/καν 

……… (αριθμός ζώων) παραγωγικό/κά ζώο/α βοοειδή/αίγες/πρόβατα στην 

περιοχή …………………………στην Τοπική Κοινότητα…..………….……της 

Δημοτικής Ενότητας……………………………, παρουσία των  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

και μεταφέρθηκε/καν στην κτηνοτροφική εκμετάλλευσή μου, όπου και θα 

παραμείνει/νουν επί ένα δεκαήμερο προσφέροντας του/τους όλες τις 

απαραίτητες φροντίδες όπως ορίζει η αρ. 69/2020 Τεχνική Περιγραφή της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

 

  

Ο Πρόεδρος /Εκπρόσωπος της Τ.Κ.     Ο Ανάδοχος 

 

                                                                         

 

Ο Επιβλέπων της υπηρεσίας  

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαχείρισης 

Ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

 

 

Οι λοιποί παρόντες κατά την περισυλλογή  

 


