
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ: 5.828,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3852/10 , Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.),   N  .   
4412/16, Ν. 4782/2021 , Ν.4056/2012  

                                                                     
CPV :77400000-4 (ζωολογικές υπηρεσίες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  περισυλλογής  και  διαχείρισης 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων), για τις υποχρεώσεις του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-03-2012, τ.Α’) και συγκεκριμένα τις 

παρ.2 και 4 του άρθρου 17, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, 

φύλαξη διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών για την οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη 

τους.

Οι  περιγραφόμενες  στην  παρούσα  μελέτη  εργασίες  περισυλλογής  και  διαχείρισης 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Δήμο Πύλου - 

Νέστορος με ίδια μέσα, καθώς ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις και υποδομές για να προβεί στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και 

διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αφετέρου το υπάρχον προσωπικό δεν είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία παραγωγικών ζώων.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν.4056/2012). Η περισυλλογή θα γίνεται 

από τον  ανάδοχο με  δικά του  μέσα και  εξοπλισμό και  για  το  σκοπό αυτό  θα χρησιμοποιήσει 

προσωπικό με εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα με 

όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις, τα οποία θα φέρουν 

κατάλληλο εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των ζώων.

Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, παρουσίας των μελών 

της  επιτροπής  του  προγράμματος  διαχείρισης  ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων  και  όποιων 

αρμοδίων κρίνεται ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται κατά την διαδικασία αυτή.
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Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται στην κτηνοτροφική του εγκατάσταση 

όπου 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 σταυλισμού, σίτισης και κτηνιατρικής μέριμνας. 

Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική 

εγκατάσταση 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.

Για  την  ανωτέρω  υπηρεσία  έχει  προβλεφθεί  πίστωση  συνολικού  ποσού  6.000,00  €  στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Πύλου -  Νέστορος οικονομικού έτους 2021 και  συγκεκριμένα στον 

κωδικό  Κ.Α.  00-6495.013  με  τίτλο  «Υλοποίηση  προγράμματος  διαχείρισης  ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων».

Η σύναψη  σύμβασης  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  διαδικασία  της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 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.4412/16. Ο ανάδοχος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 

και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την κείμενη 

νομοθεσία.

Η  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  καθορίζεται  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με  τον 

ανάδοχο έως 31-12-2021.

Επειδή  για  την  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 στο χειρισμό παραγωγικών 

ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα 

εξής δικαιολογητικά:

Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

 Υπεύθυνη  δήλωση ότι:  α)  το  όχημα που θα χρησιμοποιηθεί  για  την μεταφορά των ζώων, 

ιδιόκτητο ή μισθωμένο, θα έχει άδεια κυκλοφορίας, με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και 

τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  εγκρίσεις,  το  οποίο  θα  φέρει  κατάλληλο  εξοπλισμό με  δυνατότητα 

ασφαλούς μεταφοράς των ζώων και β) ο ανάδοχος έχει  εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών 

ζώων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του 

Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να 
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συμβούν  στο  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του  ή  τρίτους,  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία  που 

σχετίζεται με την εκτέλεσή της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που 

τυχόν  ήθελε  προκύψει  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας,  εφόσον  αυτή  οφείλεται  σε  δικές  του 

ενέργειες ή παραλείψεις.

Ισχύουσες Διατάξεις:

o Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄): Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως ισχύει.

o Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 24-06-2021 Πύλος 24-06-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΟΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• ΟΜΑΔΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ 20

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 10

• ΟΜΑΔΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΖΩΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (€)
ΒΟΟΕΙΔΗ 6,00

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 1,50

• ΟΜΑΔΑ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΖΩΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (€)
ΒΟΟΕΙΔΗ 5,00

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 1,00

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του 

αναδόχου. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης και το 

κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και που θα απαιτηθούν.

Τιμή εφαρμογής: 100,00 € / ζώο
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Ολογράφως: εκατό ευρώ

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Περισυλλογή ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική εγκατάσταση 

του αναδόχου. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης 

και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και που θα απαιτηθούν.

Τιμή εφαρμογής: 25,00 € / ζώο

Ολογράφως: είκοσι πέντε ευρώ

ΑΡΘΡΟ  3:  ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  για  τη  σίτιση  και  κτηνιατρική  φροντίδα  των  περισυλλεγμένων 

βοοειδών. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί καθώς επίσης και το 

κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και υλικών που θα απαιτηθούν. Η σύσταση του σιτηρεσίου 

θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει σε κάθε ζώο την κατανάλωση χονδροειδών ζωοτροφών (άχυρο 

δημητριακών  κ.α.)  κατά  βούλησης  καθώς  και  επαρκή  ποσότητα  συμπυκνωμένων  ζωοτροφών 

(καρποί δημητριακών, ετοιμόχρηστα μίγματα με πρόσθετους παράγοντες κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 6,00 € / ζώο / ημέρα

Ολογράφως: έξι ευρώ ανά ζώο και ημέρα

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  για  τη  σίτιση  και  κτηνιατρική  φροντίδα  των  περισυλλεγμένων 

αιγοπροβάτων. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί καθώς επίσης και 

το  κόστος  όλων  των  απαραίτητων  μέσων  και  υλικών  που  θα  απαιτηθούν.  Η  σύσταση  του 

σιτηρεσίου  θα  είναι  τέτοια  που  θα  εξασφαλίζει  σε  κάθε  ζώο  την  κατανάλωση  χονδροειδών 

ζωοτροφών  (άχυρο  δημητριακών  κ.α.)  κατά  βούλησης  καθώς  και  επαρκή  ποσότητα 

συμπυκνωμένων  ζωοτροφών  (καρποί  δημητριακών,  ετοιμόχρηστα  μίγματα  με  πρόσθετους 

παράγοντες κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 1,50 € / ζώο / ημέρα

Ολογράφως: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ανά ζώο και ημέρα

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταυλισμού των βοοειδών στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του 

αναδόχου και τις δαπάνες σήμανσης και καταχώρησης των ζώων στο μητρώο της εκμετάλλευσης 

και  την  κτηνιατρική  βάση  δεδομένων.  Περιλαμβάνεται  η  αμοιβή  του  προσωπικού  που  θα 
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απασχοληθεί  καθώς επίσης  και  το  κόστος  όλων των απαραίτητων μέσων και  υλικών που θα 

απαιτηθούν.

Τιμή εφαρμογής: 5,00 € / ζώο / ημέρα

Ολογράφως: πέντε ευρώ ανά ζώο και ημέρα

ΑΡΘΡΟ 6: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταυλισμού των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση 

του  αναδόχου  και  τις  δαπάνες  σήμανσης  και  καταχώρησης  των  ζώων  στο  μητρώο  της 

εκμετάλλευσης και την κτηνιατρική βάση δεδομένων. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού 

που θα απασχοληθεί καθώς επίσης και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και υλικών που 

θα απαιτηθούν.

Τιμή εφαρμογής: 1,00 € / ζώο / ημέρα

Ολογράφως: ένα ευρώ ανά ζώο και ημέρα__

Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 24-06-2021 Πύλος 24-06-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΟΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑ   (1)   ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
μονάδος
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Περισυλλογή  και 
μεταφορά
ανεπιτήρητων 
βοοειδών

ζώο 20 100,00 € 2.000,00 €

Περισυλλογή  και 
μεταφορά
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων

ζώο 10 25,00 € 250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

2.250,00

Φ.Π.Α. 24% 540,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790,00

ΟΜΑΔΑ (2)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός
ζώων

Κόστος ανά
ζώο ανά
ημέρα

Ημέρες
παραμονής

Συνολική
τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Φροντίδες  σίτισης 
και κτηνιατρικής
μέριμνας 
ανεπιτήρητων 
βοοειδών

20 6,00 € 10 1.200,00 €

Φροντίδες  σίτισης 
και κτηνιατρικής
μέριμνας 
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων

10 1,50 € 10 150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.350,00

Φ.Π.Α. 24% 324,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.674,00

ΟΜΑΔΑ (3)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός
ζώων

Κόστος ανά
ζώο ανά
ημέρα

Ημέρες
παραμονής

Συνολική
τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Φροντίδες 
σταυλισμού  και 
φύλαξης
ανεπιτήρητων 
βοοειδών

20 5,00 € 10 1.000,00 €

Φροντίδες 
σταυλισμού  και 
φύλαξης
ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων

10 1,00 € 10 100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.100,00

Φ.Π.Α. 24% 264,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.364,00

      
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μερικό σύνολο χωρίς

ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  (1)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ

2.250,00

ΟΜΑΔΑ  (2)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1.350,00

ΟΜΑΔΑ  (3)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ

1.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.700,00
Φ.Π.Α. 24% 1.128,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.828,00

Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

Για  την  ανωτέρω  υπηρεσία  έχει  προβλεφθεί  πίστωση  συνολικού  ποσού  6.000,00  €  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Πύλου -  Νέστορος οικονομικού έτους 2021 και  συγκεκριμένα στον 
κωδικό  Κ.Α.  00-6495.013  με  τίτλο  «Υλοποίηση  προγράμματος  διαχείρισης  ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων».

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 24-06-2021 Πύλος 24-06-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΟΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  υπηρεσία  περισυλλογής  και  διαχείρισης 

ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων(βοοειδών  και  αιγοπροβάτων)  που  επιβάλλει  η  κείμενη 

νομοθεσία σε όλη την έκταση του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Η προϋπολογιζόμενη προς διάθεση δαπάνη είναι  5.828,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, μέχρις εξάντλησης ως άνω ανεφέρθη του ποσού αυτού. Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α.  00-
6495.013  με τίτλο: «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
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.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Το Συμφωνητικό

2. Ο Προϋπολογισμός

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Η τεχνική περιγραφή
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Άρθρο 4ο: Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Οι  χώροι  παροχής  της  υπηρεσίας  είναι  εντός  των  ορίων  του  Δήμος  Πύλου  -  Νέστορος.  Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ζώα εντός των ορίων του 

Δήμου σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 5ο: Χρόνος εκτέλεσης
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει διάρκεια 

μέχρι 31-12-2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας και την τήρηση στοιχείων για 

όλες τις εργασίες που εκτελεί.

Γνώση συνθηκών των εργασιών: Η έννοια της υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου 

είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που 

αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, τις ιδιαιτερότητές τους και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και 

γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το 

κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε 

κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συγκροτήσει  τα  συνεργεία  διεξαγωγής  της  εργασίας  και 

ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεσή της.

Αδειοδοτήσεις:  Συγκεκριμένα  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  αδειοδοτημένη  κτηνοτροφική 

εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν.4056/2012). Η περισυλλογή 

θα  γίνεται  από  τον  ανάδοχο  με  δικά  του  μέσα  και  εξοπλισμό  και  για  το  σκοπό  αυτό  θα 

χρησιμοποιήσει  προσωπικό  με  εμπειρία  στον  χειρισμό  παραγωγικών  ζώων  και  τα  κατάλληλα 

φορτηγά οχήματα με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις, 

τα οποία θα φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των ζώων.

Ποιότητα υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη θα παρέχονται 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και  της νομοθεσίας και  τα οριζόμενα στη συγγραφή 

υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.

Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.

Προσωπικό: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει να 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και πεπειραμένο.

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε βοηθητικού προσωπικού 

κ.λπ. εφόσον αυτός δεν κατέχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα, για 

κανονική εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε ή είναι απειθής, προκλητικός κ.λ.π. Ο έλεγχος που 
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ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας 

και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι 

καθιστά συμμέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει 

κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας.

Φάκελος έργου - Ημερολόγια υπηρεσιών: Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες αρχείο 

υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας -  ατυχήματα -  ζημιές -  ασφαλίσεις:  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να 

φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του, για τη συμμόρφωση προς 

τις  εκάστοτε  αστυνομικές,  υγειονομικές  διατάξεις,  τους  εργατικούς  νόμους,  τις  συλλογικές 

συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών 

μέσων καθώς και  ασφάλειας του εν γένει  εργατοτεχνικού προσωπικού,  των επιβλεπόντων και 

παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη 

για οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά 

για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε 

τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος είναι  αποκλειστικά υπόχρεος για  την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και  έχει  κάθε 

αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν 

αυτό  δεν  οφείλεται  στην  υπαιτιότητα  ή  παράλειψη  του  αλλά  σε  τυχαίο  γεγονός.  Σε  καμία 

περίπτωση  δεν  μπορεί  να  επιβαρυνθεί  ο  εργοδότης  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων  του 

προσωπικού  του  αναδόχου  καθώς  με  αποζημιώσεις  για  ζημίες  που  προκαλούνται  από  το 

προσωπικό  του  αναδόχου  και  από  τα  μεταφορικά  μέσα  σε  ξένη  ιδιοκτησία  και  σε  έργα  του 

δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

Η αναφορά των ανωτέρω σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και τα ατυχήματα ζημιές, 

σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε 

καμία  περίπτωση  δεν  θα  ερμηνευθεί  ότι  καθιστά  συμμέτοχο  τον  εντολέα  στις  οποιεσδήποτε 

παραβάσεις ή εν γένει κακές συνέπειες των υπηρεσιών λόγω ακαταλληλότητας.

Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο: Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους 

ή  του  όλου  του  αντικειμένου  της  συμβάσεως,  χωρίς  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφασιστικού 

οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ' όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση 

έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Επιπλέον: Για τις εκάστοτε εργασίες θα είναι ενήμερη η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να 

γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της.
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Άρθρο 7ο: 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  εντολοδόχος ή  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 8ο: Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε  εργασίας  είναι  ο  καθοριζόμενος  στην τεχνική  περιγραφή και  τον 

προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.

Άρθρο 9ο: Εκτέλεση της σύμβασης, παραλαβή του αντικειμένου της και επίλυση διαφορών
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί και παραληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016,

όπως ισχύει.

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 

την κείμενη νομοθεσία.

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας επίσης βαρύνουν:

o Οι δαπάνες ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του αναδόχου και του προσωπικού ή τρίτων

o  Οι  οποιοσδήποτε  φύσεως  δαπάνες  για  το  προσωπικό  που  θα  ασχοληθεί,  δηλαδή  μισθοί, 

ημερομίσθια, υπερωρίες κ.λ.π. επιβαρύνσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

o Οι δαπάνες για την μεταφορά του προσωπικού στο χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες  του Ν.4412/2016, όπως ισχύει  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.
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Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  έχει  καταλογιστεί  ποινική  ρήτρα  εις  βάρος  του  ανάδοχου 

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 

διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.__

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 24-06-2021 Πύλος 24-06-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΟΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7724/24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων»

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μερικό σύνολο χωρίς
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  (1)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ
ΟΜΑΔΑ  (2)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ (3)  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

ΠΥΛΟΣ
………./……../……

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ:
……………………………………….ΔΝΣΗ…………………………………………………………………
……..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………………………………
…………..
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