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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

      Με την παρούσα γεωτεχνική έκθεση προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών – 
περισυλλογής και σταβλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών  και 
αιγοπροβάτων) για τις υποχρεώσεις του ∆ήµου 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 ∆ήµους 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 ∆Σ  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 ∆ήµος 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:         29/05/2018 
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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 ∆ήµου θα αφορά τον εντοπισµό, την 
περισυλλογή και µεταφορά ανεπιτήρητων ζώων από τα ∆ηµοτικά 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 ∆ήµου θα αφορά τον εντοπισµό, την 
περισυλλογή και µεταφορά ανεπιτήρητων ζώων από τα ∆ηµοτικά 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:         29/05/2018 
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα µελέτη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας και θα 
αφορά τον εντοπισµό, την περισυλλογή και µεταφορά ανεπιτήρητων 
ζώων (βοοειδών ή αιγοπροβάτων) από τα ∆ηµοτικά 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 ∆ήµος Καλαµάτας και τα 2/3 (66,66%) ο 
ανάδοχος . 

Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 6.993,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ 37.7425.10 του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018.  

 
2. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και µόνον, αποκλειόµενης ρητώς και 

απολύτως κάθε ευθύνης του ∆ήµου, 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την παρούσα παροχή υπηρεσιών διέπουν ο Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 

147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η παρ. 4 του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και αντιµετωπίζονται από το Ν4412/2016, Ν.4056/2012 
(ΦΕΚ 52/12-3-2012) και συγκεκριµένα τις παρ. 2 και 4 , του άρθρου 
17. 

 

                                                                            ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         29/05/2018 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & ∆.Φ.Π. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ∆απάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Περισυλλογή – Μεταφορά 

αιγοπροβάτων 
77400000-4 Τεµάχιο  5 

2 
Περισυλλογή – Μεταφορά 

βοειδών 
77400000-4 Τεµάχιο  13 

3 
Σταβλισµός – Εκτροφή 

αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο (Ζώο) 12 

4 Σταβλισµός – Εκτροφή βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο (Ζώο) 29 

 

                                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ:        29/05/2018 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & ∆.Φ.Π. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ∆απάνες διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 Τεµάχιο  5 150,00 750,00 

2 
Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
βοειδών 

77400000-4 Τεµάχιο  13 300,00 3.900,00 

3 
Σταβλισµός – 

Εκτροφή 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο 
(Ζώο) 

12 10,00 120,00 

4 
Σταβλισµός – 

Εκτροφή 
βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο 
(Ζώο) 

29 30,00 870,00 

∆ΑΠΑΝΗ Α 5.640,00 
ΦΠΑ 24% 1.353,60 

ΣΥΝΟΛΟ Α 6.993,60 
 

                                                                                      ΚΑΛΑΜΑΤΑ:         29/05/2018 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Α. & ∆.Φ.Π. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

     Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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

 

Προς το ∆ήµο Καλαµάτας 
 

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

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CPV 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

1 
Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 Τεµάχιο  5   24% 

2 
Περισυλλογή – 

Μεταφορά 
βοειδών 

77400000-4 Τεµάχιο  13   24% 

3 
Σταβλισµός – 

Εκτροφή 
αιγοπροβάτων 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο 
(Ζώο) 

12   24% 

4 
Σταβλισµός – 

Εκτροφή 
βοειδών 

77400000-4 

85312100-0 

85200000-1 

Τεµάχιο 
(Ζώο) 

29   24% 

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.    
Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 

  Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 

Καλαµάτα ….. /… /2018 

 

* Τα πεδία 1 και 2 αφορούν την κάθε µετάβαση στα όρια του ∆ήµου που θα 

αφορά τον εντοπισµό, την περισυλλογή και µεταφορά ανεπιτήρητων ζώων 

(βοοειδών ή αιγοπροβάτων) από τα ∆ηµοτικά 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 6.993,60 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 

 


