
Σελίδα 1 από 6 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Δ/νση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή 

Πληρ. : Νικόλαος Στεργιάδης 

Τηλ.: 2531022810 

Ε-mail : n.stergiadisdimkomot@gmail.com 

 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

 
Δημόσια Σύμβαση : «Εργασίες Διαχείρισης Νεκρών Ζώων για το έτος 2023». 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 88 / 2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.760,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24% : 3.542,40 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 18.302,40 €  

Κ.Α.: 00.6495.19 ή αντίστοιχο 

CPV: [77400000-4] - Ζωολογικές υπηρεσίες. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με τις διατάξεις του νόμου 3170/2003 και 4039/2012 ανατέθηκε στους δήμους και στις κοινότητες η 

αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η μέριμνα και 

φροντίδα των αδέσποτων μικρών ζώων καθώς και η περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών 

εγκαταλελειμμένων ζώων 4039/12 (άρθρο 11 παρ.9 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 7β του  

Ν. 4235/14).  

Ο Δήμος Κομοτηνής, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, 

αντιμετωπίζει περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων αδέσποτων μικρών νεκρών ζώων. Τα νεκρά ζώα, αυτά 
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που περιέχονται στο Δημοτικό Κυνοκομείο αλλά κυρίως αυτά που πέφτουν θύματα τροχαίων και 

εγκαταλείπονται στο δρόμο, αποτελούν όχι μόνο αποτρόπαιο θέαμα αλλά και εστία μικροβίων με 

σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, λόγω της πιθανής μετάδοσης ασθενειών μέσω των 

νεκρών αδέσποτων ζώων  απαραίτητη είναι η άμεση αποκομιδή των νεκρών αδέσποτων ζώων από τους 

δημοτικούς χώρους για ευνόητους λόγους δημόσιας υγείας.  

Στην γεωγραφική έκταση του  Δήμου μας τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης, είναι 

υποπροϊόντα κατηγορίας 1 και πιο συγκεκριμένα νεκρά ζώα όπως αδέσποτα ζώα και δεσποζόμενα ζώα 

συντροφιάς (σκυλιά, γάτες, πτηνά κ.α.).  

Την ανωτέρω εργασία ο Δήμος Κομοτηνής θα την αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία (ανάδοχος), η οποία 

θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες με διάρκεια υλοποίησης για το έτος 2023 και 

γενικά έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εργασίας εντός του έτους. 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ/ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Εργασία διαχείρισης νεκρών 

ζώων 
12 300 Kgr 4.10 € 14.760,00 € 

     ΦΠΑ 24% 3.542,40 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 18.302,40 € 

 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται στα πλαίσια της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης των νεκρών ζώων. Tα 

νεκρά αυτά ζώα που προκύπτουν από το ανωτέρω οδικό δίκτυο αποτελούν Ζωικά Υποπροϊόντα – 

Απόβλητα, που εντάσσονται στην πιο επικίνδυνη για την Δημόσια Υγεία κατηγορία Υλικών, 

χαρακτηριζόμενα ως κατηγορίας 1, που σημαίνει πως πρέπει να συλλέγονται και να  διαχειρίζονται 

άμεσα λόγω των συνεπαγόμενων κινδύνων για την Δημόσια Υγεία.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει ειδικό ψυκτικό θάλαμο ενός κυβικού 1m3 σε κατάλληλο χώρο της 

υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος και θα υποδειχθεί από τον τελευταίο σε συγκεκριμένο σημείο του Δήμου. 

Στο συγκεκριμένο θάλαμο θα αποθηκεύεται και θα ψύχεται κάθε νεκρό αδέσποτο ή δεσποζόμενο μέσα 

σε ειδικό σάκο για μολυσματικά απόβλητά κατάλληλης αντοχής και διαστάσεων, το οποίο και θα 

προέρχεται από το Δημοτικό Κυνοκομείο ή θα συλλέγεται με φορτηγό του Δήμου στα γεωγραφικά όρια 
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(οδικό δίκτυο, κλειστούς και υπαίθριους χώρους) του Δήμου . Κατά την πλήρωση του θαλάμου, ο 

ανάδοχος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του, με ωράριο λειτουργίας δέκα ωρών και συγκεκριμένα από 

8:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., θα ειδοποιείται από τον υπεύθυνο του Δήμου όπως προβεί μέσω των 

κατάλληλων εγκεκριμένων οχημάτων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων που διαθέτει, στην παραλαβή 

και εν γένει διαχείριση των νεκρών αδέσποτων ή δεσποζόμενων από τον αντίστοιχο χώρο της Διεύθυνσης 

καθαριότητας. 

Μόλις πληρωθεί ο Θάλαμος, ο Υπεύθυνος της Εργασίας με τη σειρά του ειδοποιεί τον Υπεύθυνο 

Κίνησης του αναδόχου να στείλει το κατάλληλο, εγκεκριμένο από την Κτηνιατρική Διεύθυνση της 

Περιφερειακής Ενότητας, όχημα στο συγκεκριμένο χώρο του Δήμου την συμφωνημένη μέρα και ώρα, για 

την αποκομιδή των ζωικών υποπροϊόντων. 

Μόλις το όχημα του αναδόχου σταλεί στον τόπο παραλαβής των νεκρών ζώων, το εργατικό προσωπικό 

της εταιρείας, προβαίνει στη φόρτωση των νεκρών ζώων στο αντίστοιχο κατάλληλο εγκεκριμένο όχημα, 

ενώ προβαίνει και στην απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου με τη χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών 

μέσων  

Η παραλαβή των νεκρών ζώων από το χώρο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου θα 

πραγματοποιείται όταν πληρώνεται ο ψυχόμενος θάλαμος, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο 

Συμβαλλομένων. 

Επισημαίνεται ότι το όχημα του αναδόχου, συνοδεύεται πάντοτε από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1069/2009 και 142/2011 σε όλα τα στάδια συλλογής, αποθήκευσης, 

μεταφοράς και αποτέφρωσης. Πιο συγκεκριμένα το εμπορικό έγγραφο υπογράφεται και σφραγίζεται επί 

τόπου στο χώρο των του Δήμου τόσο από τον ίδιο τον υπεύθυνο Καθαριότητας όσο και από τον ανάδοχο.  

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα ζωικά υποπροϊόντα αφού συλλεχθούν στα ειδικά εγκεκριμένα οχήματα, μεταφέρονται τελικώς σε 

νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων υψηλού δυναμικού (μαζί με το εμπορικό έγγραφο). 

Ο τελικός μεταποιητής σφραγίζει και υπογράφει το εμπορικό έγγραφο, φυλάσσει το πρωτότυπο και 

αποστέλλει ένα αντίγραφο στον αποστολέα (εκάστοτε Δήμος).  

Ο ανάδοχος στα πλαίσια της αποτέφρωσης των νεκρών ζώων υποχρεούται να διαθέτει σύμβαση με 

νόμιμο, αδειοδοτημένο τελικό αποδέκτη (μονάδα αποτέφρωσης) κατηγορίας 1, η οποία διαθέτει άδεια 

λειτουργίας σε ισχύ και τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη 

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών 

Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ανάδοχος μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται ως μεταφορέας να καθαρίζει και να απολυμαίνει 

το όχημα αποκλειστικής χρήσης που διαθέτει. Οι ενέργειες πλύσης και απολύμανσης καθορίζονται μέσω 



Σελίδα 4 από 6 
 

της βεβαίωσης απολύμανσης την οποία υπογράφει ο διαχειριστής της μονάδος απολύμανσης και 

παραμένει στον μεταφορέα (ανάδοχο). 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά επί ποινή αποκλεισμού κατά 

τα τελευταία δύο (2) έτη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση) προς 

τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων κατηγοριών 1 και να έχει αναλάβει εντός της τελευταίας 2ετίας 

τουλάχιστον ένα συμβατικό έργο παρομοίου αντικειμένου με αυτό της παρούσης, με δημόσιους φορείς, 

και να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες άδειες και συμβάσεις σε ισχύ, καθώς και την 

ακόλουθη ιδιόκτητη τεχνική υποδομή και προσωπικό και να εφαρμόζουν πρότυπα πιστοποιημένα 

συστήματα : 

α. Κάτοχος ή σύμβαση σε ισχύ με μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 

που διαθέτει Προβλεπόμενη κτηνιατρική άδεια λειτουργίας σε ισχύ της Δ/νσης Κτηνιατρικής της 

αρμόδιας Περιφέρειας όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006, με τον 1069/2009 ΕΚ, και 

με τον 142/2011 ΕΚ καθώς και τον αντίστοιχο Ειδικό  Κωδικό Αριθμό Έγκρισης Μονάδας Ενδιάμεσου 

Χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

β. Προβλεπόμενη κτηνιατρική έγκριση σε ισχύ του κάθε οχήματος για τη συλλογή, παραμονή εντός του 

οχήματος και μεταφορά, ζωικών υποπροϊόντων (Κατηγορίας 1) της Δ/νσης Κτηνιατρικής της αρμόδιας 

Δημόσιας Αρχής όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006. 

γ. Άδεια κυκλοφορίας αποκλειστικής χρήσεως του οχήματος με σαφή αναφορά στη μεταφορά ζωικών 

υποπροϊόντων  

δ. Προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, η οποία 

περιλαμβάνει τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που αφορούν τα 

ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚΑ 02), σε ισχύ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003), καθώς και τις αντίστοιχες άδειες από τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις της εκάστοτε Περιφέρειας από όπου θα διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς από το σημείο 

συλλογής έως  την νόμιμη μονάδα τελικής διάθεσης. 

ε. Ηλεκτρονική Καταχώρηση στο Μητρώο Διαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων της 

Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (Υ.Π.Ε.ΚΑ) 

στ. Κάτοχος ή σύμβαση σε ισχύ με μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ζωικών υποπροϊόντων με 

τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση 
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Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ζ. Σύμβαση σε ισχύ απολύμανσης του εξοπλισμού του αναδόχου με νόμιμη εταιρεία απολύμανσης. 

η. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σε ισχύ από αρμόδιο αδειοδοτημένο 

φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1  

θ. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001:2004 σε ισχύ από αρμόδιο 

αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 

κατηγορίας 1  

ι. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά BS OHSAS 

18001:2007, ή 45001:2015 σε ισχύ από αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 

κ. Πιστοποιητικό συστήματος κοινωνικής ευθύνης κατά SA 8000:2008 σε ισχύ από αρμόδιο 

αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 

κατηγορίας 1 

λ. Πιστοποιητικό συστήματος Οδικής Ασφάλειας των Μεταφορών κατά ISO 39001:2012 σε ισχύ από 

αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 

κατηγορίας 1 

μ. Ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης εν ισχύ για τη συλλογή και μεταφορά Στερεών μη 

Επικινδύνων Αποβλήτων. 

Μηχανικά μέσα: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την άριστη, απρόσκοπτη και τέλεια εκτέλεση της διαχείρισης, είναι 

υποχρεωμένος να διαθέσει τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό σε είδος και ικανότητα: 

1. Ένα (1)  κατ΄ελάχιστον Φορτηγό – Ψυγείο αποκλειστικής χρήσεως, για τη συλλογή, παραμονή εντός  

του οχήματος και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από τη Διοικητική Έκταση του 

εκάστοτε Δήμου.  

Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων:  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη νόμιμη διαχείριση 

των ζωικών υποπροϊόντων από τους χώρους της Διοικητικής Έκτασης του εκάστοτε Δήμου είναι οι 

κάτωθι: 

α) Όχημα ψυγείο πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή ή κατόπιν έκθεσης ελέγχου από αρμόδια αρχή για 

την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με κατάλληλο θάλαμο και μηχανισμό ψύξης και να 

διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου βάσει της συμφωνίας ΑΤΡ καθώς και έκθεση-μελέτη 

πραγματογνώμονα ADR  

β) Όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO IV   
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Στοιχεία ειδικευμένου προσωπικού : 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σε εργασίες 

διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει, το επιστημονικό, 

συντονιστικό προσωπικό καθώς και προσωπικό υποστήριξης, που περιγράφεται ακολούθως : 

i. Επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό ( το οποίο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) έτη 

εμπειρία σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1)   

• Ένας (1) Χημικός Μηχανικός 

• Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας 

• Ένας (1) Ιατρός Εργασίας 

Ο υπεύθυνος συντονιστής έχει την ευθύνη της συνεργασίας και επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή 

και τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

ii. Προσωπικό υποστήριξης το οποίο θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχα έργα 

διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορί 

• Ένας (1) κατ΄ ελάχιστον Οδηγός οχήματος κάτοχος διπλώματος σε ισχύ τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας 

οι οποίοι υποχρεούνται να φέρουν και δίπλωμα ΠΕΙ πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας σε 

ισχύ. 

            

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Κομοτηνή, 13-09-2022                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Καθαριότητας, 

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 
Σινάδος Μαργαρίτης  

Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός 
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