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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο:

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

        Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

II. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

III. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007.

IV. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α΄/ 09-03-2021).
V. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.

VI. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6. 

VII. Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» Δημόσιο    
λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.

VIII. Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα .
IX. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
X. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 
30/Α/14-02-2005).

XI. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

XII. Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα.
XIII. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
XIV. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Την Μελέτη 14/2022 της Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & 
Αλιείας , προϋπ/σμού 11.705,60 € που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό.

3.  Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 22REQ011459434 2022-10-20 σε βάρος των  Κ.Α.: 70.02.6276.002   και Κ.Α. 
10.6276.201, cpv: 45112410-2 ποσού 2.827,20€ σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού και έχει 
δεσμευτεί ποσό 8.878,40€ σε βάρος του προϋπολογισμού 2023.

4.  Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αριθμ. Πρωτ  113979/21-10-2022 
Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Πληρ.: Δούβλη Χριστιάννα 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444
Τηλ.: 26513 61334
FAX.: 26510 74441
e-mail : chdouvli@ioannina.gr
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5. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 892/2022  Απόφαση Ανάληψης 
2.827,20€ σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού και έχει δεσμευτεί ποσό 8.878,40€ σε βάρος του προϋπολογισμού 
2023.

6. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ.22REQ011533027 2022 11 03

7. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»
                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ» προσυπολογιζόμενης αξίας 
11.705,60 με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως περιγράφεται στην Μελέτη 14/2022 της Δ/νση 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας και ειδικότερα: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Εκκένωση βόθρων στο 
καταφύγιο αδέσποτων σκύλων 
Κ.Α. 70.02.6276.002   Βυτίο 60 120,00 7.200,00

2

Εκκένωση βόθρων στην 
Κοινότητα Νήσου Κ.Α. 
10.6276.201 Βυτίο 14 160,00 2.240,00

     

ΣΥΝΟΛΟ 9.440,00

Φ.Π.Α. 24%  2.265,60

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 11.705,60

Β. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ» όπως αυτές 
περιγράφονται στην Μελέτη 14/2022 της Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΕΤΟΣ 2022
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας                                                                                                   

ΜΕΛΕΤΗ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.705,60 €
 Κ.Α. 70.02.6276.002   
και Κ.Α. 10.6276.201

ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΩΕΩ-ΣΥΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

ΕΤΟΣ:2022

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Ιωαννιτών λειτουργεί, βάσει της υπ. αριθ. 10823/22-11-2011 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων) στη θέση ''Μονή 

Περιστεράς Δουρούτης'', σε έκταση της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων .

Η παρούσα μελέτη αφορά  την γενική υπηρεσία με τίτλο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ. 

Συγκεκριμένα, υπάρχει η ανάγκη εκκένωσης των δύο  βόθρων που υπάρχουν  στο καταφύγιο 

αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών ο οποίος αποτελείται από τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα αυτών χώρο βλάστησης και συγκεκριμένα τους χώρους 

ανάπαυσης και άσκησης των  ζώων που φιλοξενούνται προσωρινά σ΄ αυτό, εμβαδού 480 τ.μ.,  τους 

νέους κλωβούς που η κατασκευή τους περατώθηκε το έτος 2020, εμβαδού 138 τ.μ., τους λοιπούς 

χώρους κτιριακών εγκαταστάσεων, εμβαδού 190 τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο βλάστησης 

εμβαδού 1.650 τ.μ. καθώς και τον ασφαλτοστρωμένο χώρο εμβαδού 560τ.μ. Ο Δήμος Ιωαννιτών 

δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται  να 

επαληθεύσουν με ιδία ευθύνη την ανωτέρω περιγραφή, την έκταση και μορφή των χώρων. 

Επίσης υπάρχει ανάγκη εκκένωσης του βόθρου που βρίσκεται  στην Κοινότητα Νήσου του 

Δήμου Ιωαννιτών.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν διαθέτει βυτία για τον σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαίο οι 

αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εργασίες να ανατεθούν σε οικονομικό φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτείται σε σχέση με εξοπλισμό, οχήματα και μηχανήματα για την 

εκτέλεση των εργασιών της παρούσας αποτελεί ευθύνη του οικονομικού φορέα και έχει 

συνυπολογισθεί στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκκενώνει τους βόθρους σε καθορισμένες από πριν 

ημερομηνίες, κατόπιν παραγγελίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα υπερχείλισης αυτών με συνέπιες στη δημόσια υγιεινή των κατοίκων 

της περιοχής

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί υγιεινής και ασφάλειας διατάξεις 

και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο 

ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΩΕΩ-ΣΥΘ
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προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της 

εργασίας.

Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται των 

παρερχομένων υπηρεσιών, τόσο των διαδικασιών που απαιτούνται όσο και της κατοχής όλων των 

αδειών και πιστοποιήσεων που επιβάλλονται από την νομοθεσία.

Ο οικονομικός φορέας θα κατατεθέσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του /των 

βυτιοφόρου/ων για την εκκένωση βόθρων, από όπου θα προκύπτει η χωρητικότητα του.

Ο Δήμος Ιωαννιτών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του προϋπολογισμού της 

παρούσας μελέτης .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Η σύμβαση λύεται εάν εξαντληθεί το οικονομικό της αντικείμενο ή εάν λήξει ο συμβατικός 

της χρόνος. 

Οι τιμές των υπηρεσιών λήφθησαν από όμοιες ανατεθείσες υπηρεσίες παρελθόντων ετών.
Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκαν υπόψη:

• Οι διατάξεις του ν.4830/2021 ΦΕΚ 169/Α/18-9-2022 ‘’Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 
ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα  «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις¨  όπως ισχύει.

• Οι διατάξεις του Ν.4412/16( ΦΕΚ 147/ Α’)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”όπως ισχύει, 

• Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ: 114Α) ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων'' 
όπως ισχύει.
Oι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 90460000-9 (Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών 
δεξαμενών).

Το ποσό της συνολικής δαπάνης της παρούσας μελέτης ανέρχεται στα 11.705,60 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα διατεθεί ως εξής:

1. Σε βάρος του ΚΑ: 70.02.6276.002   θα  διατεθεί το ποσό 2.232,00 για το  έτος 2022 Ποσό  
6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα διατεθεί το έτος 2023 μέσω  δέσμευσης του 
ποσού από αντίστοιχο Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2023.

2. Σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.201 θα  διατεθεί το ποσό   595,20 για το   έτος 2022. Ποσό  
2.182,40  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα διατεθεί το έτος 2023 μέσω  δέσμευσης 
του ποσού από αντίστοιχο Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2023.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20/10/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
Γεωπόνος Π.Ε

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»
ΕΤΟΣ :2022

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η
                                                                                

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Εκκένωση βόθρων στο καταφύγιο 
αδέσποτων σκύλων Κ.Α. 70.02.6276.002   

Βυτίο 60

2 Εκκένωση βόθρων στην Κοινότητα Νήσου 
Κ.Α. 10.6276.201 Βυτίο 14

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο 
των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης 
υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί, τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, 
δικαιούται να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά 
του ανάδοχου.   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20/10/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.

ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΩΕΩ-ΣΥΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Εκκένωση βόθρων στο 
καταφύγιο αδέσποτων σκύλων 
Κ.Α. 70.02.6276.002   Βυτίο 60 120,00 7.200,00

2

Εκκένωση βόθρων στην 
Κοινότητα Νήσου Κ.Α. 
10.6276.201 Βυτίο 14 160,00 2.240,00

     

ΣΥΝΟΛΟ 9.440,00

Φ.Π.Α. 24%  2.265,60

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 11.705,60

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο 
των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης 
υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί, τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, 
δικαιούται να µην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά 
του ανάδοχου.   
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20/10/2022
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο Εκκένωση βόθρων στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων (τιμή εμπορίου)
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς 
της εκτέλεσης και της παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών.

Τιμή μονάδας:  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120,00 €) 

ΆΡΘΡΟ 2ο Εκκένωση βόθρων στην Κοινότητα Νήσου (τιμή εμπορίου)
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς 
της εκτέλεσης και της παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών.

Τιμή μονάδας: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  (160,00€) 

ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΩΕΩ-ΣΥΘ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 636390f6eb32ff008deed941 στις 04/11/22 09:23

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20/10/2022
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

ΕΤΟΣ :2022

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής –Ορισμοί

1.1  Αντικείμενο συγγραφής Υποχρεώσεων

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων για ένα έτος, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
1.2  - Ορισμοί

Αναθέτουσα αρχή   είναι ο Δήμος Ιωαννιτών 
Εργοδότης είναι  ο Δήμος Ιωαννιτών
Οικονομικός φορέας:  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση 
του Ν.4412/2016.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
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αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του οικονομικού φορέα, και περιλαμβάνονται στο 
σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του οικονομικού 
φορέα μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στο 
3ο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Αδέσποτοι σκύλοι  θεωρούνται και αναγνωρίζονται μόνο αυτοί που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο 
''Εισερχομένων Εξερχομένων Ζώων''  του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων και έχουν 
σημανθεί με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα. 

Άρθρο 2ο : Συμβατικό πλαίσιο
 
Οι διατάξεις του Ν.4412/16: “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ( ΦΕΚ 147/ Α’), οι όροι της διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης , έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Συμφωνητικό
Οικονομική Προσφορά 
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική περιγραφή -μελέτη
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. 
Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και 
στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν 
υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Άρθρο 4ο : Τόπος  εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας .

Θα πραγματοποιείται η εκκένωση των δύο  βόθρων που υπάρχουν  στο καταφύγιο αδέσποτων 
Ζώων Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.
Επίσης, θα πραγματοποιείται η εκκένωση του βόθρου που βρίσκεται  στην Κοινότητα Νήσου του 
Δήμου Ιωαννιτών.

Άρθρο 5ο : Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
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τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα αυτό.

Άρθρο 6ο : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 Ο οικονομικός φορέας   θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του /των 
βυτιοφόρου/ων για την εκκένωση βόθρων, από όπου θα προκύπτει η χωρητικότητα του.

Άρθρο 7ο : Παραλαβή του αντικειμένου  της Σύμβασης

Η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού της σύμβασης θα διενεργηθεί από 
επιτροπή που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
 Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

Άρθρο 8ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

 Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων ή όποιο από τα δυο συμβεί 
πρώτο.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
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αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του  Οικονομικού φορέα

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται για την καλή και σωστή παροχή όλων όσων αναγράφονται 
στην τεχνική περιγραφή και στη συγγραφή υποχρεώσεων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα 
συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο 
της σύμβασης.
Ο Οικονομικός φορέας  δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς τον Δήμο Ιωαννιτών. Ευθύνεται δε 
προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνη του Δήμου, για ατυχήματα που 
μπορεί να συμβούν σε αυτόν ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως των παρεχόμενων απ’ αυτόν κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Όλα τα έγγραφα  που θα συνταχθούν από τον Οικονομικό φορέα  (και τους προστηθέντες του) στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 
στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται  ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της  εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον οικονομικό φορέα, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει.
Επίσης ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του , η οποία θα 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης  και την παρούσα μελέτη  και  την κείμενη νομοθεσία.
τους.

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
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Ο Οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε  και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016:
α)στην περίπτωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 105 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 
των παρατάσεων.(Άρθρο 203) 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του οικονομικού φορέα  η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί σε αυτόν ειδική όχληση, και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο οικονομικός φορέας θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 
πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 
όχληση, παρήλθε χωρίς ο οικονομικός φορέας να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12ο : Ανωτέρα βία    

Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 204 του ν. 4412/16

Άρθρο 13ο:  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων  του άρθρου  11 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε 
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ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

Άρθρο 14ο : Τροποποίηση της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 201 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

Άρθρο 15ο : Αμοιβή  οικονομικού φορέα- Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του οικονομικού φορέα είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. 
H πληρωμή του οικονομικού φορέα θα πραγματοποιηθεί σε τμηματικές παραδόσεις που θα 
καθοριστούν κατόπιν κοινής συμφωνίας της Αναθέτουσας αρχής και του Οικονομικού φορέα κατά 
την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης  μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Toν οικονομικό φορέα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 16ο : Αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων

Η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων θα είναι στην ελληνική γλώσσα, και θα γίνεται με 
όλους τους συνήθεις τρόπους (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax,  ταχυδρομείου,courier),  
ενώ  ο πάροχος υπηρεσιών θα μπορεί να καταθέτει στον Δήμο Ιωαννιτών την αλληλογραφία 
αυτοπροσώπως.

Άρθρο 17ο : Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο οικονομικός 
φορέας (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
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τους.
Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά 
με τη σύμβαση ή τον Εργοδότη.

Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών 

Ο Εργοδότης και ο οικονομικός φορέας υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές 
που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 
αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο οικονομικός φορέας αρνηθεί την 
εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον οικονομικός φορέας έκπτωτο, κατά τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20/10/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

ΕΤΟΣ :2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Επωνυμία:
Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη):
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail: 

Αφού έλαβα γνώση της με αριθμό 14/2022 Μελέτης της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακός έλεγχος λεϊσμανίασης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς Δήμου Ιωαννιτών» καθώς και της αντίστοιχης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη του 
όρους και τις προδιαγραφές αυτών και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας με το 
ακόλουθο συνολικό τελικό ποσό :

Α/Α
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1

Εκκένωση βόθρων στο 
καταφύγιο αδέσποτων 
σκύλων Κ.Α. 70.02.6276.002   Βυτίο 60

2

Εκκένωση βόθρων στην 
Κοινότητα Νήσου. Κ.Α. 
:10.6276.201 Βυτίο 14
     

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ             /       / 2022
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»
ΕΤΟΣ :2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο Εκκένωση βόθρων στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων (τιμή εμπορίου)

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς 
της εκτέλεσης και της παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών.
 Τιμή μονάδας:                                       (            €) 

ΆΡΘΡΟ 2ο Εκκένωση βόθρων στην Κοινότητα Νήσου (τιμή εμπορίου)
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς 
της εκτέλεσης και της παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών.
 Τιμή μονάδας:                                        (                    €)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ             /       / 2022

ΙΩΑΝΝΙΝΑ             /       / 2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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