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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας
«Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου» προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ),
7.440,00 € (με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά, (οικονομική
και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 604/2005-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ : Ψ16ΔΩ9Ο-ΞΘ6 & ΑΔΑΜ:
22REQ010684123).
Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν ως την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου. Οι
υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επισυναπτόμενη τεχνική
έκθεση.
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), στο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος

-

Καθαριότητας

-

Πολιτικής

Προστασίας,

του

Δήμου

Βέροιας,

Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59100, email : karatziotou@veria.gr,mantzelas@veria.gr, μέχρι
και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση της
προσφοράς. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή του.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ήβ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
2.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.
Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση
του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών
του ΕΦΚΑ,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
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από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο
Βέροιας, Τμήμα Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας, Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, τηλ.: 2331350637 και 23313-50615), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.
Μ.Ε.Δ.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαυροματίδου Βηθλεέμ
Συνημμένα:
1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χώρος Σφραγίδας:

Για την προμήθεια:
Για την υπηρεσία:
«Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου»
Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

Συλλογή, μεταφορά και διάθεση
υλικών που περιέχουν αμίαντο

κιλά

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
(κιλά)
ΜΟΝ. (€)
3.000

Σύνολο καθαρής αξίας
Φ.Π.Α. (24%)
Γενικό σύνολο δαπάνης

Βέροια, __________________
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή και σφραγίδα)
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ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Ε2

Βέροια, 10/05/2022
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
«Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου»
K.A. 35.6262.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο – Σκοπιμότητα
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για τη
διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, διάθεση) επικίνδυνων υλικών και ειδικότερα υλικά που περιέχουν
αμίαντο (CPV: 90650000-8). Αφορά στη διαχείριση των παραπάνω υλικών τα οποία αφού εντοπιστούν
απορριφθέντα αυθαίρετα σε κοινόχρηστες δημοτικές εκτάσεις και δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των
χρηστών – ιδιοκτητών.
Η εργασία κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
και της δημόσιας υγείας από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της αυθαίρετης απόρριψής
τους και περιέχουν αμίαντο.
Στόχος είναι οι ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων υλικών τα οποία απορρίφθηκαν ανεξέλεγκτα σε
δημοτικές εκτάσεις, προκαλώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος και υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του
υπόγειων νερών.
Τα υλικά αυτά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και το παράρτημα της ΚΥΑ
13588/725/2006 χαρακτηρίζονται ως:
«17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο»
Νομοθεσία
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις (όπως τροποποιήθηκανκαι
ισχύουν):
1. Την Κ.Υ.Α. 8243/1113 (ΦΕΚ 138 Β/08-03-1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για τηνπρόληψη και
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου».
2. Το Π.Δ.212/2006 (ΦΕΚ 212 Α/09-10-2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενταισε αμίαντο κατά
την εργασία», σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ τουΣυμβουλίου και την τροποποίηση αυτής
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και
την εγκύκλιο εφαρμογήςτου Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ
Α-84/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
3. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ Α΄160/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
4. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τηδιαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων»,
5. την Κ.Υ.Α.24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
6. Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος» - Εναρμόνιση με την οδηγία2008/99/ΕΚ
«Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με τηνΟδηγία 2008/98/ΕΚ «Ρύθμιση
θεμάτων ΥΠΕΚΑ»
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Γ1/20655/2897 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την Τρίτηπροσαρμογή στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και
κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ1385/Β’/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β’/2011), 52167/4683
(ΦΕΚ 37/Β’/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β’/2013).», (ΦΕΚ Β 1495/16.07.2015), όπως ισχύει.
8.το Νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ
περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού
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Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
9. Την υπ’ αριθμό 39/31-8-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185τ.Α΄/29-9-2020) με την οποία
εγκρίθηκε το νέο δεκαετές (2020-2030) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
10. Κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση καιεκτέλεση της
εργασίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Τεχνικές προδιαγραφές
Η συλλογή, μεταφορά και διάθεση των επικίνδυνων υλικών θα γίνεται με ευθύνη της εταιρείας, η οποία
διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αυτού του είδους υλικών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω άδειες:
1. Πανελλαδική άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, στην οποία περιλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων, ο κωδικός ΕΚΑ 17 06 05 και η καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο φορέων διαχείρισης του
ΥΠΕΚΑ.
2. Εφόσον τα απόβλητα μεταφερθούν σε εγκατάσταση του εξωτερικού, απαιτείται κατάλληλη έγγραφη
συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά (άρθρο 57, §1.γ Ν. 4042/2012) και σύμβαση σε ισχύ μεταξύ του
αναδόχου και της πιστοποιημένης εγκατάστασης παραλαβής (αποδέκτης), όπου θα αναφέρεται η εργασία
διάθεσης ή ανάκτησης (D ή R) των αποβλήτων στην εγκατάσταση του αποδέκτη.
3. Άδεια λειτουργίας για την εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, στην οποία
περιλαμβάνεται και ο ανωτέρω κωδικόε, ενώ εφόσον απαιτηθεί αποθήκευση πριν την τελική διάθεση
(κατά την έννοια της παρ.12, του άρθρου 2 της ΚΥΑ 13588/725) ή να διαθέτει σύμβαση σε ισχύ με νόμιμα
αδειοδοτημένη επιχείρηση αποθήκευσης.
Πέραν των παραπάνω αναφερομένων ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητεςεκ του
νόμου άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα αναφέρεται:
- Η συλλογή των υλικών θα γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα φέρει τα κατάλληλα μέσα
προστασίας.
- Τα συλλεγόμενα υλικά θα τοποθετούνται σε κατάλληλες συσκευασίες για τη μεταφορά τους.
- Θα πραγματοποιείται σήμανση των υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Η φόρτωση για τη μεταφορά των υλικών θα γίνεται σε οχήματα των αναδόχων.
- Η πιστοποίηση των ποσοτήτων θα γίνεται με την έκδοση ζυγολογίων (στη ζύγιση περιλαμβάνεται και
το βάρος των υλικών συσκευασίας αφού αυτές καταστρέφονται λόγω της επαφής με τα επικίνδυνα
υλικά).
- Θα εκδίδεται πιστοποιητικό παραλαβής των υλικών και προσωρινής αποθήκευσης.
- Τα υλικά θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και
θα εκδίδεται πιστοποιητικό αξιοποίησης των αποβλήτων.
Οικονομικά Στοιχεία

ο
οποίος προέκυψε ύστερα από έρευνα αγοράς, για τη διάθεση των περιγραφόμενων
υλικών σε αδειοδοτημένη εταιρεία.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

Η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας

«Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου»

περιλαμβάνεται στον

35.6262.002
«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων αναγκών Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.» και αρχική
προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας για το έτος 2022 με ΚΑ

εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 €, η οποία με την αρ. 67/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας,
ενισχύθηκε με το ποσό των 6.000€, όπου με την αριθ. 69/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.440,00 € για την υπηρεσία «Υπηρεσία

διαχείρισης αμιάντου».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλογή, μεταφορά και διάθεση υλικών που
περιέχουν αμίαντο

Μονάδα
Μέτρησης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(κιλά)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

κιλά

3.000

2,00

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
6.000,00

Σύνολο καθαρής αξίας

6.000,00

Φ.Π.Α. (24%)

1.440,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

7.440,00

Βέροια, 10-05-2022
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας
– Πολ. Προστασίας

Μαντζέλας Ιωάννης
ΠΕ Γεωπόνων

Κηριμκηρίδης Ιορδάνης
ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών

Μαυροματίδου Βηθλεέμ
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
Α/Α
Κηριμκηρίδης Ιορδάνης
ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών
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