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 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/   /2021 

 

7 Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

ΕΙΔΟΣ  Παροχή Υπηρεσίας 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απ’ ευθείας ανάθεση 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 9.000,00 Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 11.160,00 ΜΕ ΦΠΑ (για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών ΑΠΟΤΕΛΕΙ τη  μέγιστη εκτιμώμενη) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ίδιοι πόροι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ένα (1) τμήμα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  δέκα μήνες 
 

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΣΥΝΟΛΑ 
11.160,00 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

35-6117.013 Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 11.160,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9  CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
11.160,00 € 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

77500000-5 Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 9.000,00 
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Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Επωνυμία Αρ. Μελ. ΤΥ/..../2021 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. ΚΟΡΩΠΙ 19441 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο 213 2000776 ΦΑΞ 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tykoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Μαράκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος της δημόσιας σύμβασης Περισυλλογή,μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) ένα (1)  

Διάρκεια σύμβασης Δέκα μήνες (10) 

Είδος δημόσιας σύμβασης Παροχή Υπηρεσίας 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].........», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε-
σίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»του ΠΔ 
28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).», και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 , όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 48, 50 και 53 
αντίστοιχα του ν. 4782/2021, καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως: 

  CPV  (Common Procurement Vocabulary) 
2021 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

77500000-5 Κτηνοτροφικές υπηρεσίες 9.000,00 

   

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
Άρθρου 50 του ν. 4782/2021. 
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I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 

I.1.2.1. Τεχνική Περιγραφή 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή  υπηρεσιών για την περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Κρωπίας. 

 
I.1.2.2.  Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 
Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

• Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα» καθώς 
και των άρθρων 116, 118 και 120 , όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 48, 50 και 53 αντίστοιχα του ν. 
4782/2021. 

• Του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

• Το Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 που τέθηκε σε διαβούλευση και ολοκληρώθηκε στις 5/3/2018, 

• Το Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

• Του  Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

• Τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

• Του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 207/2020). 

 (β) Γενικές απαιτήσεις - Σκοπιμότητα - Πλαίσιο παρέμβασης 

 

 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Δήμο Κρωπίας και αναφέρεται στις εργασίες που είναι απαραίτητες για την 
περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη ,διατροφή και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και 
αιγοπροβάτων),  του  Δήμου Κρωπίας.  
   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 οιονδήποτε 
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 Κρωπίας με ίδια μέσα, καθώς ο Δήμος Κρωπίας 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 υπάρχει εξειδικευμένο 
προσωπικό (όπως ορίζει ο νόμος), για τον λόγο αυτό θα πρέπει η εργασία για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη 
,διατροφή και εκποίηση να ανατεθεί σε ιδιώτη. 
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 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 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.  
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   Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου, όπου 
θα παραμένουν επί ένα δεκαήμερο (δέκα ημερολογιακές ημέρες) με πιθανή μικρή παράταση έως πέντε 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. 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.  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά των περισυλλεχθέντων ζώων στο σφαγείο το οποίο θα υποδειχθεί από τον 
Δήμο Κρωπίας (εντός των ορίων του νομού Αττικής), και θα  αναλάβει και την μεταφορά των σφάγειων, ολοκλήρων 
ή τεμαχισμένων προς το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας, ή την τελική διάθεσή τους εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.   
  

 

(γ) Ειδικές απαιτήσεις 

 
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 στο χειρισμό παραγωγικών ζώων.  

 
Παραδοτέα του έργου   
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά των περισυλλεχθέντων ζώων στο σφαγείο το οποίο θα υποδειχθεί από τον 
Δήμο Κρωπίας (εντός των ορίων του νομού Αττικής), και θα  αναλάβει και την μεταφορά των σφάγειων, ολοκλήρων 
ή τεμαχισμένων προς το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας, ή την τελική διάθεσή τους εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.   
 
 

I.1.2.3. Μεθοδολογία υλοποίησης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι το σύνολο των υπηρεσιών και ενεργειών που θα γίνουν για την  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ  ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ του Δήμου Κρωπίας.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 
1. Περισυλλογή 

2. Μεταφορά στην κτηνοτροφική μονάδα, και τυχον μεταφορά στο σφαγείο. 

3. Διατροφή και διατήρηση τους για 10 – 15 ημέρες. 

4. Εκποίηση η σφαγή. 

5. Μεταφορά προς το σφαγείο 

6. Μεταφορά σε τελική διάθεση 

 

Το πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης βασίζεται στην κάτωθι μέθοδο υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει τα παραδοτέα του σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

I.1.2.4. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Η σύμβαση θα  έχει διάρκεια Δέκα μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

I.1.2.5. Υπεργολαβία  
Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά. 
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I.1.2.6. Τόπος υλοποίησης / παροχής των υπηρεσιών 
Α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
 Η κτηνοτροφική εκμετάλλευση πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας και να της έχει χορηγηθεί από την Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας της έδρας της εκμετάλλευσης ο προβλεπόμενος κωδικός. 
Η εκμετάλλευση θα πρέπει να διαθέτει θάλαμο, με επαρκή φωτισμό και αερισμό, με κατάλληλο δάπεδο και με 
δυνατότητα διατήρησης έως 80 ζώων . Στην περίπτωση μεγαλυτέρων θαλάμων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, 
χωρισμού του θαλάμου ώστε τα ζώα που θα περισυλλεχθούν  να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τυχόν υπάρχοντα 
ζώα. 
Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες άσκησης των ζώων. 

 
Β. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 Τα προς διατήρηση αιγοπρόβατα θα έχουν επαρκή χονδροειδή και συμπυκνωμένη ζωοτροφή. Υπολογίζεται  να 
υπάρχει διαθέσιμη τουλάχιστον 1500 gr χονδροειδής ζωοτροφή (π.χ. μηδική) αρίστης ποιότητος και 500 gr 
συμπυκνωμένη ζωοτροφή αποτελούμενη από καρπούς δημητριακών και συμπυκνώματος καταλλήλου ώστε να 
καλύπτονται πλήρως οι διατροφικές ανάγκες των ζώων.  
 Απαραίτητη η συνεχής παροχή ύδατος σε όλη την διάρκεια του 24 ώρου. 
 
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 Η μεταφορά των ζώων από το σημείο περισυλλογής προς την εκμετάλλευση υποδοχής καθώς και η μεταφορά 
προς τα σφαγεία ή προς τον ιδιοκτήτη τους θα γίνεται με κατάλληλα φορτηγά αυτοκίνητα που θα εξασφαλίζουν 
την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά τους. 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ο ανάδοχος θα διαθέτει συνεργείο από κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα άτομα στον χειρισμό των 
παραγωγικών ζώων. 

 

I.1.2.7. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
1. Περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από την σταβλική εγκατάσταση ή από άλλο σημείο. 

2.Μεταφορά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση και διατήρησή τους για 10 έως 15 ημέρες προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκποίησης. 

3. Μεταφορά στο σφαγείο  

4. Μεταφορά των σφαγίων στο κοινωνικό παντοπωλείο ή άλλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος, εντός των 
διοικητικών του ορίων.  
    Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα 
κατά τη διάρκεια 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 εκτέλεσή 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.  

 

I.1.1.1. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 
 

I.2.1. Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη για την σύμβαση/εις βαρύνει τις με Κ.Α.Ε., σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Κρωπίας, ως ακολούθως: 

 

  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΑ 
11.160,00 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

35-6117.013 Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 11.160,00 

   

Η ετήσια κατανομή της δαπάνης εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα: 

 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
Οικονομικό Έτος 2021 2022 2023 2024 

35-6117.013 3.000,00 8.160,00 0,00 0,00 

Πηγή Χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι 

I.2.2. ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης/εων σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 9000€ 

I.2.3. Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισμού 

 
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι 11.160€ και αναλύεται σε ποσό 9000€ που είναι η καθαρή αξία και ποσό 
2160 € για ΦΠΑ. Ακολουθεί ανάλυση του προϋπολογισμού ανά τμήμα. 

 

ΑΤ Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσό 
τητα 

(€) Τιμή 
μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

1.1 
Περισυλλογή, μεταφορά  και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑ
ΤΑ  Τεμ. 

75 120,00 9.000,00 

 

Καθαρή αξία  9.000,00 

ΦΠΑ   2.160,00 

Σύνολο  11.160,00 

 

I.2.4. Τιμές αναφοράς 

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω § Ι.2.3, έγινε χρήση στοιχείων από παρόμοιες 
πράξεις από άλλους ΟΤΑ . 

 

I.1.2. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
Δεν προβλέπεται τροποποίηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί, δεν μπορεί να υπερβεί τις 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση  της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α., 
είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής  και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα 
του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα 
ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 02 Σεπτ. 2021 Κορωπί 03 Σεπτ 2021 

Ο/Η συντάξας/σα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

  
Δανιήλ Παπαρίζος 

 Πολιτκός Μηχανικός ΠΕ 
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(1) Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα μνημονεύουν τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 

 Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Αλλοδαπή μνημονεύουν τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

(2) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, συνεχίστε σε νέα σελίδα 

Παράρτημα I. Άλλες δηλώσεις 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που 

δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω ότι: 

• Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• Η επιχείρησή μου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

• Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπό μου από τους αναφερόμενους Άρθρο 73 του Ν.4412/2016 

«Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και συγκεκριμένα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου της 

 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται  υπάλληλοι των 

 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην  παράγραφο 1 του άρθρου 2 

 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την  καταπολέμηση της δωροδοκίας στον  ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του  οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των  Ευρωπαϊκών 

 Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα  άρθρα 1 

 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της  τρομοκρατίας (ΕΕ 

 L164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως  ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

 Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

 χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

 χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

 ν.3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

 την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

• Δε βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 
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(1) Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα μνημονεύουν τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 

 Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Αλλοδαπή μνημονεύουν τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

(2) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, συνεχίστε σε νέα σελίδα 

• Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

διαγωγή μου, 

• Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Ανα-

θέτουσα Αρχή, 

• Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεών μου προς τις 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή 

δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τη υπηρεσία. 

• Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση 

των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

• Θα προσκομίσω φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

μόλις μου ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Αποδέχομαι την εκτέλεση επιπλέον εργασιών σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης και oι τιμές των νέων 

εργασιών θα υπολογισθούν με βάση τις υφιστάμενες εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβάνοντας το μέσο ποσοστό έκπτωσης, που έχω δώσει κατά την προσφορά. 

• Δεν απασχολώ ούτε εκμεταλλεύομαι ανήλικους κάτω των 15 ετών σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, όπως έχουν ενσωματωθεί και ισχύουν στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 

2918/2001. 

• Έχω επισκεφθεί επί τόπου ΟΛΟΥΣ τους χώρους που πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες και έχω λάβει υπόψη 

μου κάθε πιθανή δυσκολία. 
 

Τόπος Ημερομηνία 
 
 

(υπογραφή) 
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Παράρτημα II. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. ΚΟΡΩΠΙ 19441 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο 213 2000776 ΦΑΞ 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tykoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Μαράκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Περισυλλογή, μεταφορά  και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) ένα (1)  

Διάρκεια σύμβασης Δέκα μήνες 

Είδος δημόσιας σύμβασης Παροχή Υπηρεσίας 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στο φάκελο ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

 

ΑΤ Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσό 
τητα 

(€) Τιμή 
μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

1.1 
Περισυλλογή, μεταφορά  και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων 

ΑΙΓΟΠΡΟΒ

ΑΤΑ, τεμ. 

 
75   

 

Καθαρή αξία   

ΦΠΑ    

Σύνολο   



 

 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ & Οικ. Υπηρεσιών 

Κορωπί  : …/…./…….  
Αρ. Πρωτ.: …….  

 
Προς τον Π.Ο.Υ.: 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ  ΓΙΑ  ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Οικονομικό Έτος:2021 
 

Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Προϋπολογισμός: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΣΥΝΟΛΑ 
11.160,00 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

35-6117.013 Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 11.160,00 

   
 

Αρ. Πρωτ. (ή α.α.) Πρωτoγεvoύς Αιτήματος (με ΑΔΑΜ αν απαιτείται): ……………… 
 

Είδος & αιτία δαπάνης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι το σύνολο των υπηρεσιών και ενεργειών που θα γίνουν για την  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ  ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ του Δήμου Κρωπίας.  
 

Γενικές και Ειδικές Διατάξεις:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4270/2014, ΠΔ 80/2016 και Ν.4555/2018. 
 

Πηγή χρηματοδότησης:   
Ίδιοι πόροι 
 

     

Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:  ΚΑΕ ΠΟΣΟ  

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  

(στο ποσό αυτό θα γίνει η ΑΥ του τρέχοντος προϋπολογισμού) 
2021 

35-6117.013 3.000,00 F 

   

   

1σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022 

35-6117.013 8.160,00 F 

   

   

2σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2023 

  F 

   

   

3σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2024 

  F 

   

   

4Συνολικό Ποσό Δαπάνης 11.160,00 €  

 
Συνημμένα:  
Πρωτογενές αίτημα υπηρεσίας :  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

Δημήτριος Ν. Κιούσης 
 


