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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Περισυλλογής & Διαχείρισης 
Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων»  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.   
 

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 47/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.998,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6656/19.07.2022 (Α-146) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω88ΜΩΚΖ-ΖΒΞ & ΑΔΑΜ: 22REQ010954167) και η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 00-6495.001 έτους 2022 ύψους 7.998,00 € καθώς και η συνδρομή 

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.  

 

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα  
22/08/2022 και ώρα 12:00 , στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση : Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός 
Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006.   
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 
Ν. 4782/2021) 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
 
δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
στ.  Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων 
ζ. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία (Ν.4056/2012). 
η. Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το οχήματα που θα  
χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των ζώων. 
θ. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα αναφέρεται: 

• ότι διαθέτει τον απαιτούμενο σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία εξοπλισμό, μέσα και την κτιριακή 
υποδομή ώστε να εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες. 

• ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως ,καθώς και ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων 
συνθηκών, µε εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας. 

 
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών 
προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2646360500-26, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες . 
 
                                                                                                                          
         Ο Αντιδήμαρχος 
                            Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                            Γερόλυμος Σωτήριος   
 

Συν. : 

1. Η υπ’ αρίθμ. 47/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου. 
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ΜΕΛΕΤΗ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :  47 /21.6.2022 
 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 7.998,00 € 
Κ.Α. : 00-6495.001 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Μελέτη 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
4. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Έντυπο Περισυλλογής Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Ξηρομέρου 

 
 
 
 
 

 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη  47 /21.6.2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Προϋπολογισμός: 7.998,00 € 
Κ.Α. : 00-6495.001 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων), για τις υποχρεώσεις του  
Δήμου Ξηρομέρου. 
 
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 τον οποιονδήποτε 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 
Ξηρομέρου με ίδια μέσα, καθώς ο Δήμος 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 δικό του προσωπικό για τον 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.  
 
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 επιβλέποντα 
υπάλληλο και τους λοιπούς παρόντες κατά την περισυλλογή. 
 
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.  





Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την σήμανση όσων ζώων περισυλλέγονται και 
δεν φέρουν τα ειδικά ενώτια σήμανσης και στην καταχώρηση αυτών στο μητρώο της 
εκμετάλλευσης και στην κτηνιατρική βάση δεδομένων. Στην περίπτωση που χρειαστεί 
μεταφορά των ζώων στο σφαγείο, τα ζώα θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο που θα 
αναλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς και σφαγής. 
 
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 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 4673/2020. 
 
Η προϋπολογιζόμενη προς διάθεση δαπάνη ανέρχεται στα 7.998,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέχρις εξάντλησης του ποσού αυτού. Η πίστωση 
βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495.001 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Περισυλλογής, Μεταφοράς και 
Σταυλισμού Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022. 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. 
 
 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       ΑΣΤΑΚΟΣ:  21.6.2022               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:     .6.2022           
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών   
                  και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  
 
                                                                      
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
  Π.Ε. ΓΕΩΠΩΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη  47 /21.6.2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Προϋπολογισμός: 7.998,00 € 
Κ.Α. : 00-6495.001 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
AΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΒΛΟ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική 
εγκατάσταση του αναδόχου. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και οχημάτων που θα 
απαιτηθούν.  
Τιµή εφαρµογής: 300,00 € / ζώο για κάθε μετακίνηση 
 
AΡΘΡΟ 2 :ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΒΛΟ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & 
ΧΟΙΡΩΝ 
Περισυλλογή ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και χοίρων και μεταφορά αυτών στην 
κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που 
θα χρησιμοποιηθεί και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και οχημάτων που θα 
απαιτηθούν.  
Τιµή εφαρµογής: 50,00 € / ζώο για κάθε μετακίνηση 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
 Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταβλισμού των βοοειδών (σίτιση και κτηνιατρική μέριμνα) 
στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου και τις δαπάνες σήμανσης και 
καταχώρησης των ζώων στο μητρώο της εκμετάλλευσης και την κτηνιατρική βάση 
δεδομένων. 
Τιµή εφαρµογής: 10,00 € / ζώο / ημέρα 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & 
ΧΟΙΡΩΝ 
 Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταβλισμού των αιγοπροβάτων και χοίρων (σίτιση και 
κτηνιατρική μέριμνα) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου και τις δαπάνες 
σήμανσης και καταχώρησης των ζώων στο μητρώο της εκμετάλλευσης και την κτηνιατρική 
βάση δεδομένων.  
Τιµή εφαρµογής: 5,00 € / ζώο / ημέρα 
 
AΡΘΡΟ 5 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 
Μεταφορά ανεπιτήρητων βοοειδών στο σφαγείο. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του 
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και 
οχημάτων που θα απαιτηθούν. 
Τιµή εφαρµογής: 25,00 € /ζώο 
 
AΡΘΡΟ 6 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 
Μεταφορά ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και χοίρων στο σφαγείο. Περιλαμβάνεται η 
αμοιβή του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και το κόστος όλων των απαραίτητων 
μέσων και οχημάτων που θα απαιτηθούν.  
Τιµή εφαρµογής: 6,00 € /ζώο 





AΡΘΡΟ 7 : ΕΞΟΔΑ ΣΦΑΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Σφαγή ανεπιτήρητων βοοειδών στο σφαγείο. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιηθεί, οι κτηνιατρικές εξετάσεις και το κόστος όλων των απαραίτητων 
μέσων που θα απαιτηθούν.  
Τιµή εφαρµογής: 95,00 € / ζώο για κάθε σφαγή 
 
AΡΘΡΟ 8 : ΕΞΟΔΑ ΣΦΑΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΧΟΙΡΟΙΝΩΝ 
Σφαγή ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων και χοίρων στο σφαγείο. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του 
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, οι κτηνιατρικές εξετάσεις και το κόστος όλων των 
απαραίτητων μέσων που θα απαιτηθούν.  
Τιµή εφαρµογής: 12,00 € / ζώο για κάθε σφαγή 
 
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ 
(στην κτηνοτροφική εγκατάσταση) 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Περισυλλογή και μεταφορά  
ανεπιτήρητων βοοειδών 

9 300,00 € 2.700,00 € 

Περισυλλογή και μεταφορά  
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων 

& χοίρων 
15 50,00 € 750,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 3.450,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 828,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%) 4.278,00 € 

 
 
 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αριθμός 

Ζώων 
Κόστος ανά ζώο 

ανά ημέρα 

Ημέρες 
παραμονής για 

κάθε ζώο 

Μερικό Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ 

Σταβλισμός και 
φύλαξη ανεπιτήρητων 

βοοειδών 
9 10,00 € 10 900,00 € 

Σταβλισμός και 
φύλαξη ανεπιτήρητων 

αιγοπροβάτων & 
χοίρων 

15 5,00 € 10 750,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 1.650,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 396,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%) 2.046,00 € 

 
 
 





Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Μεταφορά στο σφαγείο 
ανεπιτήρητων βοοειδών 

9 25,00 € 225,00 € 

Μεταφορά στο σφαγείο 
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων 

& χοίρων 
15 6,00 € 90,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 315,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 75,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%) 390,60 € 

 
 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Έξοδα σφαγής & κτηνιατρικών 
εξετάσεων 

 ανεπιτήρητων βοοειδών 
9 95,00 € 855,00 € 

Έξοδα σφαγής & κτηνιατρικών 
εξετάσεων ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων & χοίρων 

15 12,00 € 180,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 1.035,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 248,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%) 1.283,40 € 

 
 
Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μερικό σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ 3.450,00 € 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 1.650,00 € 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 315,00 € 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ 1.035,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.450,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.548,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%) 7.998,00 € 

 
Ο προτεινόμενος αριθμός των ποσοτήτων ανά κατηγορία (βοοειδή, αιγοπρόβατα και 
χοίρων) και εργασία, είναι ενδεικτικός και μπορεί να αλλάξει αν παραστεί ανάγκη εφόσον ο 
αριθμός των περιστατικών είναι μη προβλέψιμος ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που 
θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.   





Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις 
ποσότητες των εργασιών και μπορεί να υπάρξουν μεταφορές ποσοτήτων μεταξύ των 
εργασιών ανάλογα µε τα περιστατικά που θα προκύπτουν, και μέχρι εξαντλήσεως του 
ποσού του προϋπολογισμού. 
 
 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       ΑΣΤΑΚΟΣ:  21.6.2022               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:     .6.2022           
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών   
                  και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  
 
                                                                      
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
  Π.Ε. ΓΕΩΠΩΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη  47 /21.6.2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Προϋπολογισμός: 7.998,00 € 
Κ.Α. : 00-6495.001 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 
 
 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ 
(στην κτηνοτροφική εγκατάσταση) 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Περισυλλογή και μεταφορά  
ανεπιτήρητων βοοειδών 

9   

Περισυλλογή και μεταφορά  
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων 

& χοίρων 
15   

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αριθμός 

Ζώων 
Κόστος ανά ζώο 

ανά ημέρα 

Ημέρες 
παραμονής για 

κάθε ζώο 

Μερικό Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ 

Σταβλισμός και 
φύλαξη ανεπιτήρητων 

βοοειδών 
9  10  

Σταβλισμός και 
φύλαξη ανεπιτήρητων 

αιγοπροβάτων & 
χοίρων 

15  10  

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 
 
 
 
 
 





Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Μεταφορά στο σφαγείο 
ανεπιτήρητων βοοειδών 

9   

Μεταφορά στο σφαγείο 
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων 

& χοίρων 
15   

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Ζώων 
Τιμή Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 
Μερικό Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Έξοδα σφαγής 
 ανεπιτήρητων βοοειδών 

9   

Έξοδα σφαγής ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων & χοίρων 

15   

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ  

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ  

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ  

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)  

                  
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       ΑΣΤΑΚΟΣ:  21.6.2022               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:     .6.2022           
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών   
                  και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  
 
                                                                      
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
  Π.Ε. ΓΕΩΠΩΝΩΝ 





 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη  47 /21.6.2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Προϋπολογισμός: 7.998,00 € 
Κ.Α. : 00-6495.001 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 

 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής  
Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα την εκτέλεση όλων 
των εργασιών που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή, µεταφορά, σήµανση των µη 
σηµασµένων ζώων και στην εξασφάλιση της απαραίτητης φροντίδας (σίτιση, κτηνιατρική 
μέριμνα), τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα φιλοξενίας τους μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και την μεταφορά  
τους στο σφαγείο.  
 Η προϋπολογιζόμενη προς διάθεση δαπάνη είναι 7.998,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%, μέχρις εξάντλησης ως άνω ανεφέρθη του ποσού αυτού. Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 
00-6495.001 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Περισυλλογής, Μεταφοράς και Σταυλισμού 
Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
 
Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτελέσεως τα υπηρεσίας 
Η Υπηρεσία θα διενεργηθεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού, 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής.  Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του 
Δημάρχου. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί 
κλήρωση. 

 
Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας υπάγεται: 

 στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

 στις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ’ Α / 01.04.2019) 

 στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

•   στις διατάξεις  του Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)» 

•   στις διατάξεις του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

•   στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη» 





•   Στην παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την  παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008)  και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Στην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/2007 

 Στου άρθρο 38 παρ. 3 & 6 και στο άρθρο 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

•  στον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 
Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική Μελέτη 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
4. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Έντυπο Περισυλλογής Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Ξηρομέρου 

 
 Άρθρο 5ο: Διάρκεια Σύμβασης  
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται έως ένα έτος από την υπογραφή της  
σύμβασης με τον ανάδοχο ή έως την εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
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 οποιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, 

τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των 

εργασιών, 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. 

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 δικό του προσωπικό για τον 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. 

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. 

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 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. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες αρχείο υπηρεσιών όπως περιγράφεται 

στην τεχνική περιγραφή της παρούσας. 

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.λπ. .  

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.  

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. Για τις εκάστοτε εργασίες θα 

είναι ενήμερη η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της.  

 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Δήμου 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθεμένης υπηρεσίας, καθώς και για την πληρωμή 
του αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 10 Τρόπος Πληρωμής. 

 
Άρθρο 8ο : Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά 
Για την υποβολή των προσφορών  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους 
και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 
Προσφορά του …………………………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

 
Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής & β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. 
στ. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 
κείμενη νομοθεσία (Ν.4056/2012). 
ζ. Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το οχήματα που θα  
χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των ζώων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-73-λόγοι-αποκλεισμού-άρθρο-57-παράγ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-73-λόγοι-αποκλεισμού-άρθρο-57-παράγ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-79α-υπογραφή-ευρωπαϊκού-ενιαίου-ε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/




η.Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα 
αναφέρεται: 

• ότι διαθέτει τον απαιτούμενο σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία εξοπλισμό, μέσα και 
την κτιριακή υποδομή ώστε να εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες. 
• ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως ,καθώς και ότι είναι ενήμερος 
των επιτόπιων συνθηκών, µε εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν 
στην εκτέλεση της εργασίας. 

  
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση 
το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στην παρούσα Μελέτη. 

Επίσης για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα εξής:  
1) Υποχρεωτική συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς. 
 
Άρθρο 9ο: Υπογραφή σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την 
διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 
Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση 
τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά-
παραδοτέα. 
Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής, μετά την έκδοση σχετικών παραστατικών-παραδοτέων και την υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα 
νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Άρθρο 11ο: 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: 

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

 Οι οποιοσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή 
μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες κ.λπ. επιβαρύνσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

 Οι δαπάνες για την μεταφορά του προσωπικού στο χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και 
γενικά οι κείμενες διατάξεις. 





 
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 
αφορμής της, ο Α΄ και ο Β΄ συμβαλλόμενος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

         
 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       ΑΣΤΑΚΟΣ:  21.6.2022               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:     .6.2022           
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών   
                  και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  
 
                                                                      
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
  Π.Ε. ΓΕΩΠΩΝΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 
 
 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 
 
Στις ....................... ημέρα …………………..…… και ώρα ......................... περισυλλέχθηκαν …….…… (αριθμός ζώων) 
παραγωγικό/-ά ζώο/-α βοοειδή/αιγοπρόβατα/χοίροι στην περιοχή ...................................... στην 
Τοπική/Δημοτική Κοινότητα …………………………………………. του Δήμου Ξηρομέρου. 
Παρουσία των: 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
Και μεταφέρθηκε/καν στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση μου, όπου θα παραμείνει/νουν επί ένα δεκαήμερο 
προσφέροντας του/τους όλες τις απαραίτητες φροντίδες όπως ορίζει η αρ. 47/2022 μελέτη του Δήμου 
Ξηρομέρου. 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο Πρόεδρος της 
Τοπικής/Δημοτικής 

Ενότητας 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαχείρισης Ανεπιτήρητων 

Παραγωγικών Ζώων 

Ο Επιβλέπων 
της Υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος 

 
 

……………………………. 

 
 

……………………………. 

 
 

……………………………. 

 
 

……………………………. 

 
 
 

 




