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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 
Κ.Α.  70.03-6117.0002 

 
CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 

 
 

Προϋπολογισμός € 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 4.001,00 

Φ.Π.Α. 24% 960,24 

Αξία με Φ.Π.Α. 4.961,24 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τιμολόγιο Μελέτης 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Υπηρεσία: Διαχείριση ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα 
και βοοειδή) του Δήμου Τρικκαίων 

  Κ.Α.  70.03-6117.0002 

  Προϋπολογισμός: 4.961,24  € 

   CPV: 77500000-5 - Κτηνοτροφικές 
υπηρεσίες 

 
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
(αιγοπρόβατα και βοοειδή) του Δήμου Τρικκαίων. Αναλυτικά, αφορά στην περισυλλογή, τη 
μεταφορά, τη φύλαξη, τη διατροφή και τη διατήρησή τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 

Η σήμανση με ενώτια όταν τα ζώα δεν είναι σημασμένα, η καταχώρηση στο μητρώο της 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Τρικκαίων και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, 
καθώς επίσης και η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και παρακολούθηση για τυχόν θεραπείες 
χτυπημένων ή νοσούντων ζώων, θα γίνεται από κτηνίατρο συμβεβλημένο με το Δήμο Τρικκαίων. 

Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται 
εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου 
αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση. 

Οι δήμοι της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056 (ΦΕΚ 52/12-03-2012, Τεύχος 
Α’), υποχρεούνται να μεριμνούν για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
(αιγοπρόβατα και βοοειδή). Επειδή ο Δήμος Τρικκαίων δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο 
προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να προβεί στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και 
διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, προτείνεται να ανατεθούν οι παραπάνω 
εργασίες σε ιδιώτη, ο οποίος θα διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, τα 
κατάλληλα μέσα (όχημα και εξοπλισμό)  καθώς και τις απαραίτητες υποδομές φύλαξης και 
διατήρησης των ζώων που θα περισυλλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω σχετικό 
νόμο. 

Οι παρούσες εργασίες έχουν σαν στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων και τη 
δημιουργία αισθήματος ασφάλειας για τους δημότες.. 
 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4056 (ΦΕΚ 52/12-03-2012, Τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. 

 
Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4961,24 Ευρώ με 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.03-6117.0002 με τίτλο «Περισυλλογή και Σταυλισμός 
Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  του Δήμου 
Τρικκαίων. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1) ΑΤ: Α1 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του 
αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η 
δαπάνη για την αμοιβή του απαιτουμένου κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού 
που θα συλλάβει και περισυλλέξει τα ζώα, καθώς επίσης και όλες οι δαπάνες για τη μετάβαση με 
το κατάλληλο όχημα και τα απαραίτητα μέσα που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή και 
μεταφορά των παραγωγικών ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Ν. 4056/2012. Το όχημα με το οποίο θα γίνει η μεταφορά των ζώων, θα διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και διακίνησης ζώων και θα φέρει ειδικές ράμπες, 
δέστρες, ιμάντες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. 
Η τιμή αναφέρεται στην κάθε μία μετάβαση του αναδόχου στα σημεία του Δήμου Τρικκαίων, όπου 
θα εντοπίζονται κάθε φορά ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, ανεξαρτήτου αριθμού ζώων. 
Τιμή ανά μετάβαση (1 μετάβαση): 105,00 ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
 
2) ΑΤ: Α2 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων βοοειδών στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του 
αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η 
δαπάνη για την αμοιβή του απαιτουμένου κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού 
που θα συλλάβει και περισυλλέξει τα ζώα, καθώς επίσης και όλες οι δαπάνες για τη μετάβαση με 
το κατάλληλο όχημα και τα απαραίτητα μέσα που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή και 
μεταφορά των παραγωγικών ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Ν. 4056/2012. Το όχημα με το οποίο θα γίνει η μεταφορά των ζώων, θα διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και διακίνησης ζώων και θα φέρει ειδικές ράμπες, 
δέστρες, ιμάντες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. 
Η τιμή αναφέρεται στην κάθε μία μετάβαση του αναδόχου στα σημεία του Δήμου Τρικκαίων, όπου 
θα εντοπίζονται κάθε φορά ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, ανεξαρτήτου αριθμού ζώων. 
Τιμή ανά μετάβαση (1 μετάβαση): 310,00 ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 
 
3) ΑΤ: Α3 
ΦΥΛΑΞΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Φύλαξη, κατάλληλη διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφική 
εγκατάσταση του αναδόχου, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4056/2012. 
Τιμή ανά ζώο ανά ημέρα (1 ζώο / 1 ημέρα): 8,50 ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
4) ΑΤ: Α4 
ΦΥΛΑΞΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Φύλαξη, κατάλληλη διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων βοοειδών στην κτηνοτροφική 
εγκατάσταση του αναδόχου, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4056/2012. 
Τιμή ανά ζώο ανά ημέρα (1 ζώο / 1 ημέρα): 22,00 ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

* 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ (ΠΡΟ 
ΦΠΑ) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 
Περισυλλογή & Μεταφορά 
Αιγοπροβάτων 

μετάβαση 
6 105,00 630,00 

2 Περισυλλογή & Μεταφορά Βοοειδών μετάβαση 10 310,00 3.100,00 

3 
Φύλαξη, Διατροφή & Διατήρηση 
Αιγοπροβάτων 

ζώο/ημέρα 
6 8,50 51,00 

4 
Φύλαξη, Διατροφή & Διατήρηση 
Βοοειδών 

ζώο/ημέρα 
10 22,00 220,00 

 
Σύνολο 4.001,00 

ΦΠΑ 24% 960,24 

*Λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν είναι δυνατός ο ακριβής 
καθορισμός εκ των προτέρων του αριθμού των μεταβάσεων και 
των ζώων που θα περισυλλεγούν, κατά συνέπεια είναι ενδεικτικός 
και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν και έως εξάντλησης του ποσού των 4961,24 Ευρώ με 
Φ.Π.Α.. 

Γενικό 
Σύνολο 4.961,24 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο:  
Αντικείμενο της συγγραφής : 

Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) του Δήμου Τρικκαίων. Αναλυτικά, η εργασία περισυλλογής, 
μεταφοράς, φύλαξης, διατροφής και διατήρησής τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 
 
Άρθρο 2ο:  
Συνολικός Προϋπολογισμός: 4961,24 ευρώ με Φ.Π.Α. 
Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4961,24 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.03-6117.0002 με τίτλο «Περισυλλογή και Σταυλισμός Ανεπιτήρητων 
Παραγωγικών Ζώων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  
 
Άρθρο 3ο: 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4056 (ΦΕΚ 52/12-03-2012, Τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 4ο: 
Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. 
 
Άρθρο 5ο:      
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  
 
Άρθρο 6ο:      
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στον κτηνοτροφικό 
τομέα και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία με παραγωγικά ζώα. 
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι, ώστε να παρέχουν τις 
απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της εργασίας. 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν 
τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  
2. Άδεια κυκλοφορίας και άδεια διακίνησης ζώων για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί 

για τη μεταφορά των ζώων. 
3. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης 

μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά. 
 
Άρθρο 7ο:     
Υποχρεώσεις Αναδόχου-Προστατευτικά μέτρα-Άδειες εργασίας 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω  
σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος 
διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του Δήμου Τρικκαίων. 

 Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

 Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται  αυτός και μόνο, 
αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της 
συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και 
σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.  

 Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά ώστε το προσωπικό που απασχολεί να διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες άδειες και να φέρει όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό κατά την 
διάρκεια των εργασιών.  Είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των 
ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών σε θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων,  όπως ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση της εργασίας 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και εργαλεία με τους χειριστές τους. 

 
Άρθρο 8ο:      
Διάρκεια Παροχής Εργασιών  
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, ή 
έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν είναι δυνατός ο 
ακριβής καθορισμός εκ των προτέρων του αριθμού των μεταβάσεων και των ζώων που θα 
περισυλλεγούν, κατά συνέπεια είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα προκύψουν, μέχρι εξάντλησης του ποσού των 4961,24 Ευρώ. 
 
Άρθρο 9ο: 
Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 10ο: 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 11ο: 
Επίλυση διαφορών 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος 
θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση 
που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων.    

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

20/9/2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

20/9/2022 
 
 
 
 

Γακόπουλος Παναγιώτης 
ΤΕ Γεωπόνος Α΄βαθμού 

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 

α.α 
 

Παπαδούλη Αικατερίνη 
ΠΕ14 Α΄ βαθμού 
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