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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  εργασιών   φόρτωσης, 
ζύγισης, μεταφοράς , θανάτωσης    και   καταστροφής αιγοπροβάτων από μολυσμένες  
εκμεταλλεύσεις  της ΠΕ Κιλκίς  με Kλασσική Τρομώδη νόσο για τις ανάγκες εφαρμογής του  
Προγράμματος  Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)  στα μικρά μηρυκαστικά   της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Κιλκίς  για το έτος 2016.

         Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Περιφερειακή Ενότητα  Κιλκίς-  Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και
Κτηνιατρικής -  Τμήμα Κτηνιατρικής προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την
φόρτωση,  ζύγιση,  μεταφορά  ,  θανάτωση    και   καταστροφή   αιγοπροβάτων  από  μολυσμένες
εκμεταλλεύσεις   με  Kλασσική  Τρομώδη  της  ΠΕ  Κιλκίς,  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  τεχνικές
προδιαγραφές:  
         1)   μετά την έκδοση του Εγγράφου Κυκλοφορίας-  Υγειονομικού Πιστοποιητικού   από  την
Αρμόδια  Αναθέτουσα Κτηνιατρική  Αρχή ,  τη  φόρτωση από τις μολυσμένες με Κλασσική Τρομώδη
Νόσο εκμεταλλεύσεις   με κατάλληλο εξοπλισμό   και  τη μεταφορά,  με  οχήματα κατάλληλα  και
εγκεκριμένα από την Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Καν. 1/2005 ,  ζώντων ζώων
(αιγοπροβάτων) από εκμεταλλεύσεις  με κρούσμα Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας ( ΜΣΕ )
των μικρών προκειμένου να    θανατωθούν ,καταστραφούν σε εγκεκριμένη  μονάδα αποτέφρωσης
υψηλού δυναμικού   αμέσως μετά την φόρτωση 
           2) τη ζύγιση  του μεταφορικού οχήματος  πριν και μετά την φόρτωση  των   ζώντων ζώων  εντός
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κιλκίς  ,  την  έκδοση  ζυγολογίου   παρουσία  υπαλλήλου  της  Αρμόδιας
Αναθέτουσας    Αρχής 

3) τη θανάτωση των  ζώντων  ζώων   σε σφαγειοτεχνική εγκατάσταση με χορήγηση κωδικού
αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης  σύμφωνα με το Π.Δ.79/2007 (ΦΕΚ Α 95),  
           4)  την έγκριση   της  Αρμόδιας   Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  του  τόπου που  βρίσκεται η
εγκατάσταση  θανάτωσης  και  καταστροφής   ,η  οποία    επιβλέπει  τη  διαδικασία  της  θανάτωσης  ,
καταστροφής των ζώντων  ζώων . 
  O  κτηνίατρος  της  κατά τόπου Αρμόδιας  Κτηνιατρικής Αρχής  του Αναδόχου  είναι υπεύθυνος   για τη
συλλογή   και αποστολή δειγμάτων   εγκεφαλικού ιστού για εξέταση ΜΣΕ   στο Εργαστήριο όπως αυτά
ορίζονται  στις  αποφάσεις   με  αριθμ.  274/10968/26.01.2016«Πρόγραμμα  Επιτήρησης,  Ελέγχου  και
Εξάλειψης  Μεταδοτικών  Σπογγωδών  Εγκεφαλοπαθειών  (ΜΣΕ)   στα  μικρά  μηρυκαστικά  (ΦΕΚ
376/18.02.2016, Τεύχος Β’ ). Η δαπάνη των υλικών συλλογής και αποστολής δειγμάτων  εγκεφαλικού
ιστού των αιγοπροβάτων βαρύνει τον Ανάδοχο,

5) την  καταστροφή των  ζώων σε  εγκεκριμένη μονάδα  αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού / 
συναποτέφρωσης  / καύσης   σύμφωνα με τον καν.(ΕΚ)1069/2009 , Π.Δ.211/2006 , καν.(ΕΚ )142/2011 
και της τροποποιήσεις του.
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  6)  Οι  διαδικασίες  καθαρισμού  και  απολύμανσης  των  μεταφορικών  οχημάτων   ,του

εξοπλισμού,  των εγκαταστάσεων   και  οι  διαδικασίες  θανάτωσης ,  καταστροφής των  ζώων    θα
εκτελούνται  παρουσία  κτηνιάτρου  της  Αρμόδιας  Κτηνιατρικής  Αρχής  του  τόπου  που  βρίσκεται  η
εγκατάσταση θανάτωσης ,καταστροφής και   μετά την ολοκλήρωση ο υπεύθυνος κτηνίατρος εκδίδει
πιστοποιητικό  απολύμανσης  και  βεβαίωση  θανάτωσης  και  καταστροφής  των  ζώων  ,  τα  οποία
καταθέτει ο Ανάδοχος   στην  Αρμόδια  Αναθέτουσα Κτηνιατρική  Αρχή.
      Μετά  την ολοκλήρωση  του έργου   ο Ανάδοχος  καταθέτει στην  Αρμόδια  Αναθέτουσα Κτηνιατρική
Αρχή  εντός 20 ημερολογιακών  ημερών από την ημερομηνία της θανάτωσης/καταστροφής 
       α) Αίτηση 
       β) Ζυγολόγιο
       γ) Τιμολόγιο της δαπάνης  μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων 
       στο οποίο θα διαχωρίζεται  το κόστος μεταφοράς  προς καταστροφή ζώων από τη θανάτωση 
       /καταστροφή ζώων  
      δ) Πιστοποιητικό απολύμανσης του μεταφορικού μέσου από τον κτηνίατρο του σφαγείου. 
      ε)Βεβαίωση θανάτωσης των ζώντων ζώων και  αποτέφρωσης  των νεκρών 

  Η τιμή   της προσφοράς θα πρέπει να  δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 
(φόρτωση ,ζύγιση, μεταφορά ,  θανάτωση,  καταστροφή αιγοπροβάτων ,δαπάνη συλλογής και
αποστολής προς εξέταση  δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού ,απολύμανση ) . Η τιμή αφορά ανά κιλό
ζώντος  ζώου βάρους χωρίς ΦΠΑ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  την προσφορά μέχρι τις  09 Δεκεμβρίου 2016  με φαξ στον
αριθμό  2341079718  και με e-mail :diktki2@kilkis.gr  ή   te  .  rodakopoulou  @  kilkis  .  gr        

             

                                                                                                   ΜΕΠ                                            
                                                                             Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής 
                                                                                           Οικονομίας   &  Κτηνιατρικής Π.Ε.Κιλκίς
                                                                                                                        καα
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