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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.
οικ. 33936/2700

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την
αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εκτιμώμενης αξίας #2.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας
υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85).
1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.9 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.12 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης».
1.13 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών
για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.4 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1191) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο
Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.».

3.

Ειδικότερα :

3.1 Το γεγονός ότι την 23η και 24η Ιουλίου 2018 προκλήθηκαν σημαντικές φυσικές καταστροφές, πέραν της
απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, λόγω των πυρκαγιών που σημειώθηκαν και στους
Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων.
3.2 Το γεγονός ότι η εκδήλωση των παραπάνω πυρκαγιών, που προκάλεσαν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και
πρωτίστως απώλειες ανθρώπινων ζωών, ήταν αδύνατη να προβλεφθεί και απετέλεσε αναμφιβόλως λόγο ανωτέρας
βίας.
3.3 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66907/5522/05-09-2019 [ΑΔΑΜ:18AWRD003649899 / ΑΔΑ:6ΓΠ3465ΧΘΞ-ΓΕΝ] απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία έγινε κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, για την επιλογή Αναδόχων, με την οποία ανέλαβαν την απόσυρση και διαχείριση των
αμιαντούχων υλικών, από τα προς κατεδάφιση κτίρια σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος
και Μεγαρέων, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
3.4 Το γεγονός ότι η ισχύς των συμβάσεων που υπεγράφησαν, δυνάμει της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης,
έληξε τον Φεβρουάριο του 2019.
3.5 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/140/18-01-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Αίτημα για επέκταση των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την απόσυρση και διαχείριση των αμιαντούχων υλικών από τα προς
κατεδάφιση κτίρια στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος και στην περιοχή Κινέτα του Δήμου Μεγαρέων,
μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».
3.6 Το γεγονός ότι, με βάση το ως άνω έγγραφο, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση των συμβάσεων, καθόσον
εκκρεμούν πολλά αιτήματα πολιτών για την αποκομιδή αμιάντου από κατεδαφιστέα και προς επισκευή κτήρια,
γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στην επαναφορά της κανονικότητας στις πληγείσες περιοχές.
3.7 Το γεγονός ότι η εξ αρχής πρόβλεψη της ποσότητας του κατεστραμμένου αμιάντου που πρέπει να
απομακρυνθεί, ήταν αδύνατη.
3.8 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/33179/11-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
3.9 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 513/11-04-2019 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, με θέμα : «Αίτημα έκδοσης απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού #4.000.000,00€# για την αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου
από τις περιοχές των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων, προκειμένου να αποκατασταθεί το
περιβάλλον από τα τοξικά απόβλητα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
3.10 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 523/16-04-2019 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, με θέμα : «Αίτημα έκδοσης απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού #4.000.000,00€# για την αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου
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από τις περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων, προκειμένου να αποκατασταθεί το
περιβάλλον από τα τοξικά απόβλητα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, με το οποίο
ενημερώνεται η ως άνω Υπηρεσία ότι η ανάληψη του υπολοίπου ποσού των #2.000.000,00€#, θα πραγματοποιηθεί
μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης των νέων συμβάσεων.
3.11 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ : 33935/2699/25-04-2019 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ: 19REQ004872169 2019-04-25]
της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας, που αφορά στην επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την
αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποκατασταθεί το
περιβάλλον από τα τοξικά απόβλητα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
3.12 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ./ΠΑΠ/7198/25-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης [ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-06Δ],
ύψους ποσού 2.000.000,00€, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 3110189001 «Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης», του
Ειδικού Φορέα 1039-202 «Γενική Γραμματεία Υποδομών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τακτικός
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3.13 Την υπ’ αριθμ. Δ41/24-04-2019 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του ν. 4412/2016, και προσκαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν
τεχνικοοικονομική προσφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την αποξήλωση και απομάκρυνση
στοιχείων αμιάντου από τις πληγείσες περιοχές (Ραφήνα - Πικέρμι, Μαραθώνας, Μέγαρα, Κάλαμος, Άγιοι Θεόδωροι
κ.λπ.), προκειμένου να αποκατασταθεί το περιβάλλον από τα τοξικά απόβλητα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο βελτίωσης του
περιβάλλοντος και άμεσης επιτακτικής ανάγκης συνέχισης των εργασιών
αποξήλωσης και απομάκρυνσης των στοιχείων αμιάντου και της πρόληψης του
κινδύνου των περιοίκων από τα αμιαντούχα κατάλοιπα και απόβλητα, μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, στις πληγείσες περιοχές
(Ραφήνα - Πικέρμι, Μαραθώνας, Μέγαρα, Κάλαμος, Άγιοι Θεόδωροι κ.λπ.),
προτίθεται να προβεί στην άμεση ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών :
Α. Διενέργεια αυτοψίας και έλεγχος για τυχόν παρουσία αμιάντου στα κτήρια από
τον Ανάδοχο, μετά από υπόδειξη των τεχνικών κλιμακίων του Υπ.Υ.Με.
Β. Αποξηλώσεις των στοιχείων αμιαντοτσιμέντου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Ελληνική νομοθεσία, από πιστοποιημένο οικονομικό φορέα με άδεια
εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιάντου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 4229/395/2013.
Η εργασία αφαίρεσης/αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, θα εκτελεστεί κατόπιν
υποβολής σχεδίου εργασιών στη Δ/νση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας
(Αττικής) και έγκρισής του και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης της αρμόδιας
επιθεώρησης εργασίας (ΚΕΠΕΚ).
Ειδικότερα, οι εργασίες αποξήλωσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Περίφραξη και σήμανση του χώρου εργασιών.
- Διαβροχή των προς αφαίρεση αμιαντούχων υλικών.
- Αφαίρεση - αποξήλωση με αποσύνδεση των αμιαντούχων υλικών από τον
φέροντα οργανισμό και μετακίνηση - καταβίβαση χωρίς τριβές ή θραύσεις.
- Συσκευασία αμιαντούχων υλικών σε κατάλληλους σάκους προδιαγραφών UN
για περαιτέρω διαχείριση.
- Καθαρισμός χώρου μετά το πέρας της αφαίρεσης (με σκούπες κενού για τυχόν
σκόνη αμιάντου και έκπλυση όπου απαιτείται).
- Διενέργεια επιθεώρησης (οπτικός έλεγχος και μετρήσεις αέρα) από
διαπιστευμένο σύμβουλο για έκδοση Πιστοποίησης Καθαρότητας χώρου από
αμίαντο, ώστε αυτός να παραδοθεί ασφαλής για κάθε περαιτέρω εργασία /
χρήση.
Γ. Διαχείριση αποξηλωθέντων αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των Κ.Υ.Α. ΗΠ 13725/06 και 24944/1159/06, νόμιμη αποθήκευση
και (υποχρεωτική) διασυνοριακή μεταφορά τους και διάθεση σε κατάλληλη
εγκατάσταση εντός ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1013/06/EC.
Δ. Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, αποθήκευση και τελική διάθεση
στο εξωτερικό (σύμφωνα με τα ανωτέρω) για τα υλικά αμιάντου που πρόκειται να
απομακρυνθούν από τις πληγείσες περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –
ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

45262660-5 (Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου)
90650000-8 (Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου)
Καθαρή Αξία

: 1.612.903,22€

Αξία Φ.Π.Α.

: 387.096,77€

Συνολική Αξία

: 2.000.000,00€

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου 3110189001 «Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης», του
Ειδικού Φορέα 1039-202 «Γενική Γραμματεία Υποδομών» του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν προσφορά
για το σύνολο των υπηρεσιών ή για μέρος αυτών. Συνακόλουθα το σύνολο των
ζητουμένων υπηρεσιών δύναται να εκτελεσθεί από περισσότερους του ενός
αναδόχους.
Στην περίπτωση που συμμετέχων υποβάλει προσφορά για μέρος των υπηρεσιών,
υποχρεούται να προσδιορίσει στην προσφορά του το ανώτατο χρηματικό ποσό
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί, με βάση της προσφερθείσες
τιμές του, στις εργασίες που δύναται να εκτελέσει εντός του συμβατικού χρόνου.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και της βούλησης του Υπ.Υ.Με. ,όπως αυτό
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρέχεται η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του
έργου ή μέρος αυτού.
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των υπό Ανάθεση υπηρεσιών, ο/οι Ανάδοχος/οι
υποχρεούται/νται να προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που
θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. Η εγγύηση
δύναται να προσκομισθεί το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις επιμετρήσεις και μετά
από τις σχετικές πιστοποιήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Υπουργείου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι εργασίες του αναδόχου/ων ολοκληρωθούν
πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ή χωρίς την εκταμίευση ολόκληρου του
ποσού της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς ουδεμία περαιτέρω
υποχρέωση του Δημοσίου, πλην της πληρωμής των μέχρι τότε εκτελεσθείσων
εργασιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ειδικότερα:
Α. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο του
Έργου στην Επιτροπή Ελέγχου, όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα
ολοκλήρωσης τμήματος του Έργου, όπως: επιμετρήσεις, Έντυπα Αναγνώρισης,
Πιστοποιητικά Καθαρότητας, κ.λπ. Μετά την έγκριση αυτών από την Επιτροπή
Ελέγχου, θα καταβάλλεται το 95% του εγκεκριμένου ποσού. Ο ανάδοχος κατά την
πληρωμή αυτή θα τιμολογήσει το 95% των εκτελεσθεισών εργασιών.
Β. Το υπόλοιπο 5%, θα εξοφλείται με την υποβολή των σχετικών Πιστοποιητικών
Διάθεσης. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή αυτή θα τιμολογήσει το υπόλοιπό 5%
των εκτελεσθεισών εργασιών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019, Ώρα: 14:30΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019, Ώρα: 15:00΄

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr & www.ggde.gr και
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
http://www.eprocurement.gov.gr
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε –
στον Παπάγο (ισόγειο)
Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από δύο (2) επιμέρους υποφακέλους:
α) φάκελος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και β) φάκελος οικονομικής
προσφοράς.
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν.
4412/2016, οι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να επικαλεσθούν τα αποδεικτικά
μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
Επιπροσθέτως στον φάκελο προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
1. Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
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Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Αντίγραφο ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Όλα τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη απαραίτητα πιστοποιητικά που
αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντα.

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το μειοδότη περαιτέρω
στοιχεία που αποδεικνύουν την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα, καθώς και τη
χρηματοοικονομική του ικανότητα και επάρκεια.
Λόγω αυστηρού νομοθετικού πλαισίου και περιβαλλοντικών διατάξεων
αναφορικά με τη διαχείριση αμιάντου και των εμπλεκόμενων ατόμων:
(Π.Δ. 70α/1988, Υ.Α. 8243/1113/1991, Π.Δ 212/2006, Κ.Υ.Α. 4229/395/2013,
Ν.1650/1986, Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006, Κανονισμός ΕΚ
αριθμός 1013/2006, Ν.4042/2012),
οι προσφέροντες οφείλουν να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, επί ποινή
αποκλεισμού:
1. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση
δραστηριότητας Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου ή
αμιαντούχων υλικών που περιέχουν αμίαντο, τύπου Α, που περιλαμβάνει
και τα εύθρυπτα υλικά αμιάντου που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη
επικινδυνότητα.
2. Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το Υ.Π.ΕΝ. η
οποία να περιλαμβάνει τον κωδικό ΕΚΑ 17 06 05 - (δομικά υλικά που
περιέχουν αμίαντο).
3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της εγκατάστασης
για την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων του προσφέροντα, και
συγκεκριμένα του κωδικού ΕΚΑ 17 06 05, με σκοπό την προσωρινή τους
παραμονή σε νόμιμο χώρο, μέχρι να οδηγηθούν στο εξωτερικό προς τελική
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
διάθεση. Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, λόγω του κοινωνικού
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
αντίκτυπου αλλά και της ανάγκης για την άμεση απομάκρυνση των
αποβλήτων, είναι τεράστιας σημασίας και απαιτείται η ύπαρξη νόμιμου
χώρου αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων και ελάχιστης
αποθηκευτικής δυνατότητας 130 τόνων επικινδύνων αποβλήτων, ώστε να
απομακρύνονται καθημερινά τα απόβλητα από τις πληγείσες περιοχές και
να μην εγκυμονούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
4. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης παραλαβής και αποθήκευσης των
επικινδύνων αποβλήτων του προσφέροντα.
5. Αποδεικτικό καταχώρησης του φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
/ ή του προσφέροντα, στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων που τηρεί το Υ.Π.ΕΝ. για τις παρακάτω δραστηριότητες:
➢ Συλλογή και Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων
➢ Διασυνοριακή Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
➢ Αποθήκευση Επικινδύνων Αποβλήτων/ Αποδεικτικό καταχώρησης στο
μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που τηρεί το
Υ.Π.ΕΝ. του προσφέροντα ή της συνεργαζόμενης με αυτόν
εγκατάστασης αποθήκευσης για την δραστηριότητα της αποθήκευσης.
6. Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων
αποβλήτων, από το Υ.Π.ΕΝ., για τον κωδικό 17 06 05, σε ισχύ.
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7. Εμπειρία σε έργα αμιάντου εντός της τελευταίας 3ετίας. Η πιστοποίηση της
εμπειρίας δύναται να αποδειχθεί είτε με την κατάθεση των συμβάσεων
είτε με την κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών.
8. Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντα στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού
Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA).
9. Πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης /και διαπίστευσης
(εσωτερικού ή ευρωπαϊκού) για τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Διαχείρισης,
ως ακολούθως:
✓ ISO 9001:2008 και νεότερο [Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας]
✓ EMAS ή ISO 14001:2015 / ΙSO 14001: 2004
✓ ISO 17025:2005 [Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και
Διακριβώσεων] του προσφέροντα / ή του συνεργαζόμενου με αυτόν
εργαστηρίου / του Ανεξάρτητου Διαπιστευμένου Εργαστηρίου, το οποίο
θα αναλάβει τον έλεγχο και την Πιστοποίηση Καθαρότητας των Χώρων
Εργασίας , συνοδευόμενο από σχετική Δήλωση Συνεργασίας.
OHSAS 18001:2007 ή νεότερο ISO45001
α)*0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 375 του v. 4412/2016
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα
(επί της συμβατικής αξίας
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
χωρίς Φ.Π.Α.)
και Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 6 του ν. 4412/2016.
✓ *Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση
χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%
σύμφωνα με το ν. 4169/1961.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
(επί της καθαρής
συμβατικής αξίας):

8 % σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.

2- Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους :
α) Δήμητρα Δάγλα, ως Πρόεδρο,
β) Αχιλλέας Δαλέζιο, ως μέλος και
γ) Αντώνη Μαυρογένη, ως μέλος,
με αναπληρωματικά μέλη τους Ιωάννη Ακριβόπουλο (αναπληρωτή της Προέδρου), Κωνσταντίνο Βλαχογιάννη και
Ευστράτιο Γεωργιόπουλο.
Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η αποσφράγιση και μονογραφή των προσφορών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών,
η διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους Αναδόχους για την επίτευξη συμφερότερου τιμήματος καθώς και η υποβολή
πρότασης με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
Επισυνάπτονται τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της
παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Μάγδα Μακρή

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Μέλη Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (6)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
5. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
7. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε.)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Α. Κουτσονίκας
3. Αγλ. Σκρουμπή
4. Χαρ. Ξένος

Σελίδα 8 από 15

ΑΔΑ: ΩΟΗΞ465ΧΘΞ-67Ψ

19PROC004872317 2019-04-25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση αμίαντου, την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του
κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος, είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία»
Υ.Α. 8243/1113/1991 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»
Π.Δ 212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με
την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»
Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με
την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»
Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»
Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 « Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων»
Κανονισμός ΕΚ αριθμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006
για τις μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων.
Ν. 4042/2012 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η αποξήλωση και διαχείριση υλικών αμιάντου από τα κτήρια που έχουν
πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε διάφορες περιοχές ( Ραφήνα - Πικέρμι, Μαραθώνας,
Μέγαρα, Κάλαμος, Άγιοι Θεόδωροι κ.λπ.).
Ειδικότερα:
•

Αυτοψία από τον Ανάδοχο του Έργου, των Χώρων Εργασίας (κατοικίες και περιβάλλων χώρος αυτών), οι οποίοι
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με στόχο τον οπτικό εντοπισμό αμιαντούχων υλικών.

•

Δειγματοληψία, όπου απαιτείται, για την επιβεβαίωση ή όχι ύπαρξής υλικών αμιάντου και εργαστηριακή
ανάλυση, από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Εργαστήριο.

•

Λόγω του κατεπείγοντος του Έργου, θα συνταχθεί γενική γραπτή εκτίμηση κινδύνου και γενικό σχέδιο εργασιών
ανά οριζόμενη περιοχή και θα κατατεθούν προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

•

Επιπλέον υποβολή φακέλου προς ενημέρωση του αρμοδίου ΚΕΠΕΚ.

•

Αποξήλωση, συλλογή και συσκευασία των αμιαντούχων υλικών.

•

Συλλογή και συσκευασία των διάσπαρτων αμιαντούχων αποβλήτων (για τα οποία δεν απαιτείται αποξήλωση).

•

Έλεγχος, δειγματοληψία και έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας των Χώρων Εργασίας.

•

Οδική μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

•

Διασυνοριακή μεταφορά και τελική διάθεση των προκυψάντων αποβλήτων αμιάντου σε αδειοδοτημένη
εγκατάσταση τελικής διάθεσης του εξωτερικού.

Οι εργασίες αποξήλωσης, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, θα εκτελεστούν ως εξής:


Θα συνταχθεί γραπτή εκτίμηση κινδύνου, σχέδιο εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή και θα κατατεθούν προς
έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.


Έπειτα από τις εγκρίσεις της Περιφέρειας, ομάδα έργων θα προβεί στην αποξήλωση των αμιαντούχων υλικών
με βάση την περιγραφή του εκάστοτε εγκεκριμένου σχεδίου εργασιών.


Τα αποξηλωμένα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου που θα προκύψουν θα συσκευαστούν όπως ορίζει η
περιβαλλοντική νομοθεσία.


Θα οργανωθεί μεταφορά των αποβλήτων του προσφέροντα, με σκοπό την προσωρινή αποθήκευση έως την
εξαγωγή τους προς τελική διάθεση.


Περιβαλλοντικός καθαρισμός του χώρου εργασιών.



Δειγματοληψία και μετρήσεις για τυχόν ύπαρξη αμιάντου στον αέρα.



Έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας Χώρου.



Ομοίως τα χύδην υλικά που θα εντοπιστούν θα συλλεχθούν, θα συσκευαστούν και θα μεταφερθούν προς
αποθήκευση έως την εξαγωγή τους προς τελική διάθεση.

Αναλυτικότερα οι εργασίες θα εκτελεστούν ως εξής:
Προετοιμασία του χώρου εργασίας
Θα περιοριστεί η πρόσβαση (χρησιμοποίηση προειδοποιητικών πινακίδων, ασπροκόκκινες ταινίες) στους μη έχοντες
εργασία.
Θα ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις στους χώρους εργασιών, για να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης, όπου η
εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ύψος (χρήση ολόσωμων ζωνών ασφαλείας με κρίκο ανάρτησης «D» στην
πλάτη και ένα στο στήθος, μηχανισμό ασφαλούς ανάβασης/κατάβασης/προστασίας από πτώση).
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Θα σημανθούν οι περιοχές εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αφαίρεση υλικών αμιάντου
Οι εργασίες θα γίνουν από - εξειδικευμένες σε έργα αμιάντου - ομάδες εργασιών.
Το εργατικό δυναμικό, το οποίο θα λάβει μέρος στις εργασίες αποξήλωσης αμιάντου θα διαθέτει Πιστοποιητικά
Εκπαίδευσης και επιπλέον θα παρακολουθείται από Ιατρό Εργασίας, όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.
Κατά τις εργασίες αποξήλωσης θα αποφευχθεί το σπάσιμο των φύλλων αμιαντοτσιμέντου και των υπολοίπων υλικών
αμιάντου με στόχο την ελάχιστη απελευθέρωση ινών αμιάντου στο περιβάλλον.
Θα υγρανθούν και θα απομακρυνθούν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με αμιαντούχα υλικά (πριτσίνια, κλιπς ή βίδες
στήριξης των δομικών υλικών) σαν απόβλητα αμιάντου.
Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν με υγρά πανιά και ισχυρές ειδικές απορροφητικές συσκευές (hazardous vacuum)
με φίλτρα κατακράτησης ινών αμιάντου.

Συσκευασία υλικών αμιάντου
Τα υλικά αμιάντου που θα προκύψουν θα τυλιχθούν δύο φορές σε φύλλα πολυαιθυλενίου κατάλληλων
προδιαγραφών και θα κολληθούν με αυτοκόλλητη ταινία. Τα σπασμένα υλικά αμιάντου θα τοποθετηθούν σε
σακούλες PE και εν συνεχεία σε UN big-bags 1000 lt.
Θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητες ετικέτες προειδοποίησης για παρουσία αμιάντου.

Μεταφορά Αποβλήτων Αμιάντου προς Αποθήκευση – Τελική Διάθεση στο εξωτερικό
Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν απόβλητα αμιάντου αφού κλειστούν ερμητικά, θα μεταφερθούν σε εγκατάσταση
προσωρινής αποθήκευσης του Αναδόχου, όπου και θα αποθηκευτούν προσωρινά έως ότου αποσταλούν στο
εξωτερικό για τελική διάθεση, ως κάτωθι:
•
Θα πραγματοποιηθεί φόρτωση των συσκευασμένων αποβλήτων σε container, σήμανση του container,
πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα για το stowage, packing, labelling μέσα στο container.
•

Μεταφορά του container στο Τελωνείο.

•
Μεταφορά του container από το λιμάνι, σε λιμάνι του εξωτερικού όπου θα γίνει και η τελική διάθεση, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ διατάξεις, προδιαγραφές, κανονισμούς και νομοθεσίες.
•

Εκκένωση του container στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης.

Διαδικαστικά Τελικής Διάθεσης
Με μέριμνα του/των Αναδόχου/ων:
• Θα τηρηθούν οι όροι των αδειών α) Συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το Υ.Π.EN. και β)
Διασυνοριακής μεταφοράς (Έγγραφη Συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων) των
αποβλήτων, από το Υ.Π.EN.
• Θα οργανωθεί η μεταφορά από τις περιοχές των εργασιών στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και εν συνεχεία
ως τις εγκαταστάσεις της μονάδας τελικής διάθεσης στο εξωτερικό.
• Θα συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Θα εκδίδονται και θα συμπληρώνονται, για κάθε μεταφορά, Έντυπα Αναγνώρισης για Συλλογή και Μεταφορά
Επικινδύνων Αποβλήτων, βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
• Θα συμπληρώνεται δελτίο αποστολής και θα εκδίδεται ζυγολόγιο κατά την παραλαβή στην αδειοδοτημένη
εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης του Αναδόχου, ώστε να υπολογίζονται με ακρίβεια οι παραλαμβανόμενες
ποσότητες.
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• Θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Παραλαβής Αποβλήτων.

• Θα παραδοθεί στο Υπ.Υ.Με. Πιστοποιητικό Τελικής διάθεσης των αποβλήτων, που θα παραληφθούν από την
εγκατάσταση του εξωτερικού, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική διάθεση των αποβλήτων.
• Θα ενημερωθούν εγγράφως για τις ημερομηνίες έναρξης, μεταφοράς και περάτωσης των εργασιών αποξήλωσης,
το Υ.Π.ΕΝ. και οι λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Καθαρισμός του χώρου μετά το τέλος της εργασίας
Θα χρησιμοποιηθούν υγρά πανιά και ισχυρές ειδικές απορροφητικές συσκευές για να καθαριστεί ο εξοπλισμός και η
οριοθετημένη περιοχή.
Θα συλλεχθούν τα χρησιμοποιημένα πανιά, τα φύλλα πολυαιθυλενίου και τα άλλα απορρίμματα σε δοχείο
απορριμμάτων, που φέρει κατάλληλη σήμανση για τον αμίαντο και θα διατεθούν ως απόβλητα αμιάντου.

Καταμέτρηση Ινών Αμιάντου και πιστοποίηση για αποτελέσματα εντός επιτρεπτού ορίου. Έκδοση πιστοποιητικών
πλήρους αφαίρεσης.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα κληθεί ανεξάρτητος αναλυτής, προκειμένου να ελέγξει τους χώρους για
επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσης. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί θα εκδοθεί
σχετικό Πιστοποιητικό Καθαρότητας του Χώρου Εργασίας .
Τα έγγραφα πιστοποίησης θα διανεμηθούν στους ενδιαφερόμενους.

Μέσα Ατομικής Προστασίας
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες ημίσεως προσώπου για προστασία από τον
αμίαντο (FF P3) καθώς και φόρμες μίας χρήσης με κουκούλα, τα οποία μετά τη χρήση θα απορρίπτονται ως απόβλητα
αμιάντου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βεβαίωση συνδρομών νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση
δραστηριότητας Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου ή
αμιαντούχων υλικών που περιέχουν αμίαντο, που περιλαμβάνει και τα
εύθρυπτα υλικά αμιάντου που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη
επικινδυνότητα.

NAI

Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το Υ.Π.ΕΝ. η
οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ:
EKA 17 06 01 - μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο,
ΕΚΑ 17 06 05 - δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο.
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) της εγκατάστασης για
την αποθήκευση των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ, του προσφέροντα, με
σκοπό την προσωρινή τους παραμονή σε νόμιμο χώρο, μέχρι να οδηγηθούν
στο εξωτερικό προς τελική διάθεση.

NAI

NAI

Ύπαρξη νόμιμου χώρου αποθήκευσης αποβλήτων αμιάντου ώστε να
απομακρύνονται καθημερινά τα απόβλητα από τις πληγείσες περιοχές και
να μην εγκυμονούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

NAI

Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης παραλαβής και αποθήκευσης των
επικινδύνων αποβλήτων.

NAI

Αποδεικτικό καταχώρησης του συλλέκτη και του αποδέκτη (εγκατάσταση
αποθήκευσης), στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
που τηρεί το Υ.Π.ΕΝ.

NAI

Αποδεικτικό καταχώρησης του συλλέκτη και του αποδέκτη (εγκατάσταση
αποθήκευσης) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.).

NAI

Σύμβαση με νόμιμο τελικό αποδέκτη στο εξωτερικό, για την τελική διάθεση
των κωδικών ΕΚΑ που αφορούν στα απόβλητα αμιάντου.

NAI

Έγγραφη συγκατάθεση σε διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων
αποβλήτων, για τους συγκεκριμένους κωδικούς αποβλήτων αμιάντου, σε
ισχύ.

NAI

Ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, το οποίο αποδεικνύεται από την
προσκόμιση: α) είτε δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένων συμβάσεων
εκτέλεσης αντίστοιχου ή συναφούς αντικειμένου είτε β) δύο (2) συστατικές
επιστολές καλής εκτέλεσης.

NAI

Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντα στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού
Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA).

NAI

Πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης /και διαπίστευσης
(εσωτερικού ή ευρωπαϊκού) ως ακολούθως:
✓ ISO 9001: 2015 ή παλαιότερο
✓ EMAS ή ISO 14001: 2015 ή παλαιότερο
✓ ISO 17025:2005
✓ OHSAS 18001:2007 ή νεότερο ISO45001

NAI
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Στοιχεία του Προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο:
Τίτλος:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax.:
Ε-mail:
Α.Φ.Μ.:

Β. Οικονομική Προσφορά:
Για την εκτέλεση του έργου: «Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης
στοιχείων αμιάντου από τις πληγείσες περιοχές( Ραφήνα - Πικέρμι, Μαραθώνας, Μέγαρα, Κάλαμος, Άγιοι Θεόδωροι,
κ.λπ.), μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», προσφέρω την ακόλουθη αμοιβή για τις
κάτωθι υπηρεσίες:

1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δειγματοληψία και
Ανάλυση Υλικών
Ύποπτων για Αμίαντο
Αποξήλωση Υλικών
Αμιαντοτσιμέντου
(Στέγες /
Πλαγιοκαλύψεις)
Αποξήλωση Καμινάδων
Αμιαντοτσιμέντου
Συλλογή, συσκευασία,
σήμανση, μεταφορά,
αποθήκευση, τελική
διάθεση υλικών
αμιάντου
Πιστοποίηση
Καθαριότητας

Τιμή Άνευ
ΦΠΑ (€)

Μονάδα
Μέτρησης

………

Τεμάχιο

………

m2

………

Τρέχον
μέτρο

………

Μετρικός
Τόνος

………

Τεμάχιο

Τιμή Ολογράφως

Οι τιμές δίδονται σε ευρώ.
Με βάση της παραπάνω προσφερθείσες τιμές, εντός του συμβατικού χρόνου, δυνάμεθα να εκτελέσουμε εργασίες
μέχρι του ποσού των …………………………………………………. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η προσφέρουσα τιμή / ανά υπηρεσία είναι άνευ του νομίμου Φ.Π.Α. 24%
Χρόνος ισχύος προσφοράς: …. ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Εκπρόσωπος

(Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
έκδοσης: ……………………………..
Προς: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου Τ.Κ. 101 91.

Ημερομηνία

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..
υπέρ του:
[σε περίπτωση
φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ......................………………………………….., ή
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ αρ. ...../2019 σύμβασης που αφορά στην
«παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης στοιχείων αμιάντου στις περιοχές των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» ,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………../……-00-2019 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: ………………..) (ΑΔΑ:……………) της Αναθέτουσας Αρχής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...../……./....... 2) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση
τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες
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