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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μελέτη: «Εκτέλεση Εργασιών 
περισυλλογής και σταβλισμού 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων». 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ: 19.864,80  ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.: 00-6495.021

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

        

       Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται  η  παροχή υπηρεσιών – περισυλλογής  και
σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για τις  υποχρεώσεις
του Δήμου Λευκάδας .

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ52/12-3-2012) και συγκεκριμένα τις παρ. 2 και
4  ,  του  άρθρου  17  ,  ανατέθηκε  στους  Δήμους  να  μεριμνούν  για  την  περισυλλογή,  μεταφορά,
φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη
τους.

       Επειδή ο Δήμος Λευκάδας αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για
να  προβεί  στην  περισυλλογή,  μεταφορά,  φύλαξη,  διατροφή  και  διατήρηση  των  ανεπιτήρητων
παραγωγικών  ζώων  και  αφετέρου  δεν  διαθέτει  ούτε  μπορεί  να  προσλάβει  το  απαραίτητο
εξειδικευμένο προσωπικό (όπως ο νόμος ορίζει) θα πρέπει να ανατεθεί η εργασία περισυλλογής και
σταυλισμού των ανεπιτήρητων αναπαραγωγικών ζώων σε ιδιώτη ο οποίος να διαθέτει συνεργείο
κατάλληλα  εκπαιδευμένο  και  έμπειρο  στην  αιχμαλωσία  παραγωγικών  ζώων  καθώς  και  τις
απαραίτητες υποδομές φύλαξης και διατήρησης των ζώων που θα περισυλλέξει.

      Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει ιδιόκτητη 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  τον 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
ειδικές ράμπες, δέστρες, ιμάντες και λοιπό εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των
ζώων.

     Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, παρουσία των μελών της
επιτροπής του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και όποιων αρμοδίων
κρίνεται ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αυτή. 

    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. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων
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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.

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μελέτη: «Εκτέλεση Εργασιών 
περισυλλογής και σταβλισμού 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων». 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπ: 19.864,80  ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

          Λευκάδα 27-02-2019

              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Λευκάδα 27-02-2019

               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

          ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
            ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

      

                  ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
                        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.: 00-6495.021

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

         Α. Περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

      Αναλυτικά τα στοιχεία της παροχής Υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα :
  A. 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 οχημάτων που θα απαιτηθούν. Η
κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου που θα αφορά τον εντοπισμό, την περισυλλογή και μεταφορά
ανεπιτήρητων ζώων από τα Δημοτικά διαμερίσματα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κοστολογείται
150,00€ χωρίς Φ.Π.Α. .

  Β. 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 οχημάτων που θα απαιτηθούν. Η κάθε μετάβαση στα
όρια του Δήμου που θα αφορά τον εντοπισμό, την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων
από  τα  Δημοτικά  διαμερίσματα  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου κοστολογείται  300,00€  χωρίς
Φ.Π.Α.

  Γ.  Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταβλισμού των αιγοπροβάτων (για τον σταβλισμό,  σίτιση και
κτηνιατρική μέριμνα) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου . 
      Τιμή εφαρμογής: 10,00 € /ζώο/ ημέρα χωρίς Φ.Π.Α.

  Δ. Περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  σταβλισμού των βοοειδών (για  τον  σταβλισμό,  σίτιση  και
κτηνιατρική μέριμνα ) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου .
      Τιμή εφαρμογής: 30,00 € /ζώο/ ημέρα χωρίς Φ.Π.Α.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       CPV Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος
χωρίς

Φ.Π.Α.24%

Φ.Π.Α.
24%

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος με
Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό κόστος
με Φ.Π.Α.24%

1
Περισυλλογή-
μεταφορά 
αιγοπροβάτων

77400000-4 30 150,00€ 36,00€ 186,00€ 5.580,00€

2
Περισυλλογή- 
μεταφορά  
βοοειδών

77400000-4 34 300,00€ 72,00€ 372,00€ 12.648,00€

3
Σταυλισμός-
εκτροφή 
αιγοπροβάτων

77400000-4 30 10,00€ 2,40€ 12,40€ 372,00€

4
Σταυλισμός –
εκτροφή
βοοειδών

77400000-4 34 30,00€ 7,20€ 37,20€ 1.264,80€

ΣΥΝΟΛΟ      19.864,80€
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Ε.  Τα  πεδία  1  και  2  αφορούν  την  κάθε  μετάβαση  στα  όρια  του  Δήμου  που  θα  αφορά  τον
εντοπισμό, την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδών ή αιγοπροβάτων) από τα
Δημοτικά διαμερίσματα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και όχι αριθμό ζώων. 
 Η συνολική δαπάνη των πιο πάνω εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των
19.864,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

  ΣΤ. Μετά την παρέλευση 10 ημερών από την περισυλλογή τους που προβλέπονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται
προς εκποίηση ή σφαγή σε νόμιμο σφαγείο με ευθύνη του αναδόχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το
1/3 (33,33%)της αξίας των ζώων σε χρήμα ή σε κρέας αντιστοίχως θα λαμβάνει ο Δήμος Λευκάδας
και τα 2/3 (66,66%) ο ανάδοχος .
 
  Ζ. Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού.

  

  
3.ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      Η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου
περί  ανάθεσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ  147  Α/08-08-2016)  «Δημόσιες
Συμβάσεις  Έργων  ,προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)» και του Ν.3463/2006 «Δημοτικός Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
      Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 19.988,80€  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. θα
βαρύνει τον ΚΑ  00-6495.021 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για Περισυλλογή
και σταβλισμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 
   Η  συμβατική  αξία  της  εργασίας  θα  καταβάλλεται  τμηματικά  στον  ανάδοχο  με  την  έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την παραλαβή της εργασίας, με την υποβολή ισόποσου
εξοφλητικού τιμολογίου, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα για την είσπραξη δικαιολογητικά.         
  Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης .
  H προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο .                                                                                                                      
  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 στον χειρισμό παραγωγικών
ζώων.

          Λευκάδα 27-02-2019

              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Λευκάδα 27-02-2019

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

           ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
            ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

      

                 ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
                        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
· Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης
· Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την
μεταφορά των ζώων .
  Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του
Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που
μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που
σχετίζεται με την εκτέλεση 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 παραλήψεις.

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….με έδρα………………………………………………..
Οδός………………………………………………αριθμ………….Τ.Κ………...Τηλ…………………………………………
Fax………………………………………..Email……………………………………………………………………………..

Προς το Δήμο Λευκάδας

Αφού  έλαβα  γνώση  την  τεχνική  περιγραφή  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  υποβάλλω  την
παρούσα προσφορά : 
         

Αναλυτικά τα στοιχεία της παροχής Υπηρεσίας  είναι τα ακόλουθα:

          Λευκάδα 27-02-2019

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Λευκάδα 27-02-2019

               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

           ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
            ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

      

                  ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
                        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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                                                                                         Ο Προσφέρων 

                   

                       
                                                            Λευκάδα     /      /2019

 * Τα πεδία 1 και 2 αφορούν την κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου που θα αφορά τον εντοπισμό,
την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδών ή αιγοπροβάτων) από τα Δημοτικά
διαμερίσματα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και όχι αριθμό ζώων. 
 Η συνολική δαπάνη των πιο πάνω εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των
19.864,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       CPV Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος
χωρίς

Φ.Π.Α.24%

Φ.Π.Α.
24%

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος με
Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό κόστος
με Φ.Π.Α.24%

1
Περισυλλογή-
μεταφορά 
αιγοπροβάτων

77400000-4 30

2
Περισυλλογή- 
μεταφορά  
βοοειδών

77400000-4 34

3
Σταυλισμός-
εκτροφή 
αιγοπροβάτων

77400000-4 30

4
Σταυλισμός –
εκτροφή
βοοειδών

77400000-4 34

ΣΥΝΟΛΟ
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