
 

 

 

                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αγρίνιο:  09/07/2019  
ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ                   Αρίθμ.  Πρωτ.: 29816 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση :Παλαμά& Μαβίλη 6 
Τ.Κ.        :30131 
Τηλέφωνο :2641360276 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Τα άρθρα 1 και 7 του Ν.2690/99 και τα άρθρα 14 & 58 του Ν.3852/10. 
5. Το άρθρο 17 του Ν.4056/2012 
6. Την ανάγκη διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων – 

αιγοπροβάτων και βοοειδών του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ.αριθμ  
08/2019 μελέτη, και το υπ.αριθμ. 28580/02-07-2019 πρωτογενές αίτημα, του 
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Αγρινίου. 

7. Την υπ’ αρίθμ. 386/2018 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αρμοδιοτήτων  
Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Εγκρίνουμε την υπ.αριθμ. 08/2019 μελέτη, του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής 
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, που αφορά τις 
εργασίες διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων – αιγοπροβάτων και 
βοοειδών του Δήμου Αγρινίου, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας.  
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
          
               ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2019 

2/7/2019 

 

 

 

 

 

[ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.769,60 € 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  (ΑΔΑ: Ω9ΞΜΩ65-ΛΥΗ).] 
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ΜΕΛΕΤΗ 

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 3.769,60 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά 

εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Αγρινίου. 

Η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων γίνεται από τους Δήμους σύμφωνα με 

το Νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», και ιδιαίτερα το άρθρο 17 περί «Διαχείρισης ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων-αιγοπροβάτων και βοοειδών». 

 Η δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 με 

Κ.Α. 70.01-6117.005 και αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την 

περισυλλογή, μεταφορά, σήµανση των µη σηµασµένων ζώων και στην εξασφάλιση της 

απαραίτητης φροντίδας τους (σίτιση, κτηνιατρική μέριμνα) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

φιλοξενίας τους μέχρι και 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). 

          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 μεγάλων ζώων. 

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

επιβλέποντος υπαλλήλου, των μελών της επιτροπής του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων 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 επιβλέποντα υπάλληλο 

και τους λοιπούς παρόντες κατά την περισυλλογή. 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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   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 στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην 

κτηνιατρική βάση δεδομένων. 

            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. 

 

Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ελέχθηκε Συντάχτηκε 

Χριστίνα Τσιχριτζή 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Βασιλική Καραπαπά 

Γεωπόνος  Phd 

Προϊσταμένη  

Τμήματος Αγροτικής 

Παραγωγής 

          Παναγιώτης Σούμπασης    

 Γεωπόνος 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

ΒΟΟΕΙΔΗ 4 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 60 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΖΩΟ ΑΝΆ ΗΜΕΡΑ 

(€) 

ΒΟΟΕΙΔΗ 10 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 2 

 

 

 

Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ελέχθηκε Συντάχτηκε 

Χριστίνα Τσιχριτζή 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Βασιλική Καραπαπά 

Γεωπόνος   

Προϊσταμένη 

Τμήματος 

Αγροτικής 

Παραγωγής 

     Παναγιώτης Σούμπασης    

       Γεωπόνος 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

AΡΘΡΟ 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 οχημάτων που θα απαιτηθούν.  

Τιµή εφαρµογής:    60,00 € / ζώο  

Ολογράφως: εξήντα ευρώ  

 

AΡΘΡΟ 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 οχημάτων που θα απαιτηθούν.  

Τιµή εφαρµογής: 20,00 € / ζώο  

Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

 

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 

Ολογράφως: δέκα ευρώ   

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ              

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταβλισμού των αιγοπροβάτων (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: 2,00 € /ζώο/ ημέρα 

Ολογράφως: δύο ευρώ  

       Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ  

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ μον Τιμή μονάδας Ποσότητα 

Μερικό 

σύνολο (€) 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ ζώο 60 4 240 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ζώο 20 60 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α)        1.785,60 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ  

ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός ζώων 

Κόστος ανά 

ζώο ανά 

ημέρα 

Ημέρες 

παραμονής 

Μερικό 

σύνολο 

(€) 

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ 

ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ 4 10 10 400,00 

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ 

ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 60 2 10 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α) 1.984,00 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μερικό 

σύνολο (€) 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ 1.785,60 

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ 

ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ 1.984,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α) 3.769,60 
 

 

 

Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ελέχθηκε Συντάχτηκε 

Χριστίνα Τσιχριτζή 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Βασιλική Καραπαπά 

Γεωπόνος  

Προϊσταμένη 

Τμήματος 

Αγροτικής 

Παραγωγής 

          Παναγιώτης Σούμπασης    

 Γεωπόνος 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο  1
ο
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Αγρινίου 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 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  3.769,60 €. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  

Δήμου Αγρινίου του  έτους 2019 (κωδικός αριθμός 70.01-6117.005). 

 

Άρθρο  2
ο
    ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 τα εξής δικαιολογητικά: 

 Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

 Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για την μεταφορά των ζώων 

 

Άρθρο 3
Ο

  ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

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. 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

H προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή 

μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ο συντονισμός του έργου θα γίνεται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου και 

η εντολή για ενέργεια θα δίνεται στον ανάδοχο εγγράφως με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 

παρακολούθησης του προγράμματος ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

 

 

 

 

Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 Αγρίνιο 2/7/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Ελέχθηκε Συντάχτηκε 

Χριστίνα Τσιχριτζή 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Βασιλική Καραπαπά 

Γεωπόνος  

Προϊσταμένη 

Τμήματος 

Αγροτικής 

Παραγωγής 

       Παναγιώτης Σούμπασης    

                   Γεωπόνος  

 

ΑΔΑ: ΩΥΣΑΩ65-ΒΙΠ
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