
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο «Κώστας 
Ταλιαδούρης»

Προς :  
Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς 
Φορείς

Ταχ. Κώδικας : 51100
Τηλέφωνο : 2462353203
Τηλεομοιότυπος : 2462353214
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο

:a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση  υποβολής προσφορών» 

Η ΠΕ Γρεβενών   ενδιαφέρετε για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωση /καταστροφής 

ζώων (τρομώδη νόσο)  προϋπολογισμού 23.436,00 €.

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ

Μεταφορά προς καταστροφή ζώντων ζώων και 
θανάτωση/καταστροφή ζώων ΚΙΛΟ 21.000 0,90 18.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 18.900,00 €

ΦΠΑ 24% 4.536,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 23.436,00 €

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Α)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδομή :

1) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό για την μεταφορά των ζώων αδειδοτημένο 
και εγκεκριμένο από την κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ 
1/2005 « Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και 



για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του ΚΑΝ (ΕΚ)  
1255/97 » του Συμβουλίου.

2) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 ( Ζ.ΥΠ C1) σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μεταφοράς 
θανατοθέντων ζώων, αδειοδοτημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το   με το άρθρο 
8 του   Π.Δ. 211/2006 (ΦEK Α  211),.

3) Να διαθέτει σφαγειοτεχνική εγκατάσταση νόμιμα αδειοδοτημένη σύμφωνα με το 
Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ Α΄95) όπου θα γίνεται η θανάτωση των  ζώων .

4)  Να διαθέτει εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 σύμφωνα με 
το Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ Α  211),  όπου θα γίνεται η καταστροφή των θανατοθέντων  
ζώων και η οποία την τέφρα που προκύπτει  από την καύση θα εναποθέτει σε 
εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής .

Επίσης κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  στην οποία θα αναγράφει ότι:

α) Θα προσκομίσω ότι άλλο δικαιολογητικό /παραστατικό στοιχείο μου ζητηθεί από 
την  κτηνιατρική υπηρεσία, σχετικό με την σύμβαση που θα υπογράψω και θα 
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.

β) Θα λαμβάνω όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του 
εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, για 
την αποτροπή μετάδοσης νόσου σε άλλες περιοχές ή εκτροφές .

γ) Η  μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων θα 
γίνεται σε ώρες ή  και μέρες μη λειτουργίας του σφαγείου.

δ) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ( μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση 
/καταστροφή ζώων κ.λ.π) που  αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και  την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Β) Υποχρεώσεις του ανάδοχου στην υπηρεσία.

Να καταθέτει στην υπηρεσία το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών  ήμερων από 
την ημερομηνία της θανάτωσης/καταστροφής

1) Αίτηση

2) Εκτυπωμένο  ζυγολόγιο στο οποίο θα φαίνονται ευανάγνωστα τα ονόματα   του  
κτηνοτρόφου κάτοχου των ζώων καθώς και του  υπεύθυνου  της μεταφοράς ,καθώς 
και οι  υπογραφές αυτών  .

3) Τιμολόγιο της δαπάνης  μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση 
/καταστροφή ζώων στο οποίο θα διαχωρίζεται  το κόστος μεταφορά προς 
καταστροφή ζώων από θανάτωση /καταστροφή ζώων

4) Βεβαίωση απολύμανσης του μεταφορικού μέσου από τον κτηνίατρο του 
σφαγείου.



5) Βεβαίωση θανάτωσης καταστροφής των ζώων στην οποία θα αναγράφεται ο 
αριθμός των ζώων και  οι αριθμοί των ενωτίων των ζώων από την Τοπική 
Κτηνιατρική Αρχή   που επέβλεψε την   θανάτωση –καταστροφή.

Με τον όρο μεταφορά προς καταστροφή ζώων  εννοούμε την φόρτωση ζώντων ή 

θανατοθέντων  ζώων από την εκτροφή,  μεταφορά και εκφόρτωση τους στην  εγκεκριμένη 

μονάδα διαχείρισης.  

Με τον όρο θανάτωση /καταστροφή ζώων  εννοούμε τη θανάτωση,  προετοιμασία του 

νεκρού ζώου για δειγματοληψία  και την καταστροφή του από την  εγκεκριμένη μονάδα 

διαχείρισης. 

Με τον όρο  εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης  εννοούμε τη νόμιμα αδειοδοτημένη  από την 

κτηνιατρική  αρχή: 

α) μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα συναποτέφρωσης ή μονάδα 

μεταποίησης υλικών 

κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα αποτέφρωσης  χαμηλού ή υψηλού δυναμικού ή 

μονάδα μεταποίησης  υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα συναποτέφρωσης, 

εγκεκριμένες σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 211/2006 (Α  211), όπως κάθε φορά 

ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 142/2011 ή

β) μονάδα αποτέφρωσης ή μονάδα συναποτέφρωσης που έχει άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με την αριθμ. 22912/1117/1−6−2005 απόφαση (Β  759/6−6−2005). 

 Tο ποσό προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο της υπηρεσίας δηλαδή,  
κόστος μεταφοράς προς καταστροφή ζώων  και θανάτωσης /καταστροφή ζώων και 
η τιμή προσφοράς θα ανταποκρίνεται σε   ευρώ ανά κιλό ζώντος  βάρους ή ανά 
κιλό  θανατοθέντος  βάρους των ζώων, που πρόκειται να  γίνει θανάτωση 
/καταστροφή.

Παραλαβή ζώων: 20Km από την πόλη των Γρεβενών

Σας παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε  προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία μέχρι 

τις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο του Τμήματος 

Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 437 – Τμήμα Προμηθειών-Απόστολος 

Τζιουβάρας). 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς  θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»



α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι 

σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 

4412/16). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υπεύθυνη δήλωση  ότι αποδέχονται τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς της παρούσας.

                  

Ο Aν. Διευθυντής 
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Δημήτριος Ζολώτας



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΦΜ – ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

  
Περιγραφή Υπηρεσίας Προσφερόμενη Τιμή 

Ποσότητα Αριθμητικώς ΟλογραφώςΜεταφορά προς καταστροφή 
ζώντων ζώων και 
θανάτωση/καταστροφή ζώων 21.000kg

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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