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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων».  

 
 

Κ.Α : 35.7425.10 
   

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.997,20 € με Φ.Π.Α. 

 
CPV:  77400000-4 (Ζωολογικές υπηρεσίες) 
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4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
   ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

   ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

  
 
 
                                 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-3-2012) 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. 

 
Σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία ψήφιση του θέματος στο ΔΣ  εγκρίθηκε η 
ανάθεση του όλου έργου σε ιδιώτη ο οποίος θα διαθέτει ιδιόκτητη αδειοδοτημένη 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση και εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων για 
την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν για την περισυλλογή (με την 

χρησιμοποίηση κατάλληλου προσωπικού και οχημάτων), μεταφορά, σήμανση των 
μη σεσημασμένων ζώων και στην εξασφάλιση της απαραίτητης κτηνιατρικής 

φροντίδας 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 στον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α'/12.3.12), 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο δήμος δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό 
τόσο για την περισυλλογή παραγωγικών ζώων όσο και για την λειτουργία 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και την χρονοβόρα διαδικασία για την ίδρυση 
κτηνοτροφικής μονάδας. 

  
   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 

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. 

 
 

 
                                                               ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         18/04/2019 

 

 
 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & Δ.Φ.Π. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 
 

 
 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ   

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων  
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 θα αφορά τον εντοπισμό, την 
περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων από τα Δημοτικά διαμερίσματα στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου.  
Τιμή εφαρμογής: 150,00€/ζώο  χωρίς Φ.Π.Α. . 
Ολογράφως: εκατόν πενήντα ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων   βοοειδών 
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 θα αφορά τον εντοπισμό, την 
περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων από τα Δημοτικά διαμερίσματα στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
Τιμή εφαρμογής: 300,00€/ζώο  χωρίς Φ.Π.Α.. 
Ολογράφως: τριακόσια ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Φροντίδες σταβλισμού και φύλαξης ανεπιτήρητων  αιγοπροβάτων 
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. 
Ολογράφως: δέκα ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Φροντίδες σταβλισμού και φύλαξης ανεπιτήρητων  βοοειδών 
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. 
Ολογράφως: τριάντα ευρώ. 

    ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         18/04/2019 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & Δ.Φ.Π. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα όρια του Δήμου Καλαμάτας και 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, τη σήµανση των µη 

σεσηµασµένων ζώων και την 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. 

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 Καλαμάτας και τα 2/3 (66,66%) ο 
ανάδοχος . 

Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 4.997,20€ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ 37.7425.10 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.  

 
2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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. 
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. 

 

3. 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. 

 

4. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το έντυπο το οποίο θα παραλαμβάνει από 

την υπηρεσία για τις εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει και θα το επιστρέφει 
στην υπηρεσία συμπληρωμένο έτσι ώστε να αμείβεται για τις εργασίες που 
έχει εκτελέσει. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο εργασιών. 

 
5. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσέλθει για υπογραφή της 
σύμβασης σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 105 παρ 4 και 5 του Ν. 
4412/2016. Η παραλαβή θα γίνει με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 209 

του Ν. 4412/2016. 
 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας ή σύμφωνα με 

απόφαση της τριμελής επιτροπής εάν αυτό χρειαστεί.   
 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους 
εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και αφού έχουν συμπληρωθεί τα 

ανάλογα βιβλία.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  
Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος των εργασιών ή τμηματικά, μετά 

από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 
  

8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις: 
α. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» 
β. του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006), 
γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

δ. Π.Δ. 80/2016 
ε. Ν.4555/2018 ΦΕΚ133/Α/19-07-2018 

 
 

                                                                            ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         18/04/2019 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & Δ.Φ.Π. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 
  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Περισυλλογή – Μεταφορά 

αιγοπροβάτων 
77400000-4 Τεμάχιο  5 

2 
Περισυλλογή – Μεταφορά 

βοειδών 
77400000-4 Τεμάχιο  7 

3 
Σταβλισμός – Εκτροφή 

αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο (Ζώο) 13 

4 Σταβλισμός – Εκτροφή βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο (Ζώο) 35 

 

                                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ:        18/04/2019 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & Δ.Φ.Π. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 Τεμάχιο  5 150,00 750,00 

2 

Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
βοειδών 

77400000-4 Τεμάχιο  7 300,00 2.100,00 

3 

Σταβλισμός – 

Εκτροφή 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο 

(Ζώο) 
13 10,00 130,00 

4 

Σταβλισμός – 

Εκτροφή 
βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο 

(Ζώο) 
35 30,00 1050,00 

ΔΑΠΑΝΗ Α 4.030,00 

ΦΠΑ 24% 967,20 

ΣΥΝΟΛΟ Α 4.997,20 

 

                                                                                      ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         18/04/2019 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & Δ.Φ.Π. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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

 

Προς το Δήμο Καλαμάτας 

 

Αφού έλαβα γνώση την γεωτεχνική έκθεση, και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό υποβάλλω την παρούσα προσφορά.  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

1 

Περισυλλογή – 

Μεταφορά 

αιγοπροβάτων 

77400000-4 Τεμάχιο  5   24% 

2 

Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
βοειδών 

77400000-4 Τεμάχιο  7   24% 

3 

Σταβλισμός – 

Εκτροφή 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο 
(Ζώο) 

13   24% 

4 

Σταβλισμός – 

Εκτροφή 
βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεμάχιο 

(Ζώο) 
35   24% 

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.    

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 

  Ο Προσφέρων 
 
 
 
 

 

Καλαμάτα ….. /… /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 4.997.20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 


