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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην απόζςπζη ληγμένυν-
ακαηάλληλυν θςηοθαπμάκυν ηυν Γιεςθύνζευν Αγποηικήρ Οικονομίαρ και 
Κηηνιαηπικήρ ηηρ ΠΔ Μεζζηνίαρ» 

 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/24/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

 Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/η.Α'/2010) 

4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο-πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 

318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (Δλζσκάησζε 

ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α/28-6-2014). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 224/Α/27-

12-2010). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»(ΦΔΚ 145/Α/5-8-

2016). 
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8.Σελ αξηζκ. 576542017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 1781/Α/23-5-2017) 

9. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ησλ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

10. Σελ Κ.Τ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β' 383) Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. Αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξηζκφ 

19396/1546/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ»(Β'604)   

11. Σελ Κ.Τ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (Β' 791) Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.β) ηεο κε αξηζκφ 13588/725 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ θ.η.ι.» (Β' 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο 

νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» 

12. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκ. 8668/27-02-2007 (Β' 287) Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. α) ηεο ππ' αξηζκ. 

13588/725/2006 (Β' 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1 ) ηεο ππ' 

αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18 εο Μαξηίνπ 1991. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 

13588/725/2006 (Β' 383) θαη ηεο ππ' αξηζκ. 24944/1159/2006 Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ… θ.η.ι. (Β' 791). 

13. ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο κεηαθνξέο 

απνβιήησλ, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ΚΑΝ 1379/2007, 669/2008, 31/2009, 

219/2009, 308/2009, 438/2010 θαη 413/2010. Ο ΚΑΝ(ΔΚ) 1013/2006 ζρεηηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξψλ απνβιήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο 

θαη θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπο (εηζαγσγή θαη εμαγσγή απνβιήησλ, θαηαξγεί ηνλ Δ.Κ. 259/93 

«πνπ αθνξά ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ,.. θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/2012 (Α'24) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-ελαξκφληζε κε 

ηελ νδεγία 2008/99/Δ.Κ.-πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 

2008/98/Δ.Κ. –ξχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 
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16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4036/2016 (Α'8) Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή 

ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

17. Σελ Κ.Τ.Α. 8197/90920/2013 (Β' 1883) Θέζπηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο κε ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

18. Σελ Κ.Τ.Α. Οηθ62952/5384/23-12-2016 (Β'4326) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 4342/2015» 

19. Η νδηθή & ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ εκπίπηεη εθηφο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ είλαη: 

1. ADR (Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο). 

2. IMDG CODE (Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ) 

3. MARPOL/SOLAS CONVENTION (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

απφ ηα πινία θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα)  

20. Σελ αξηζκ.1289/304/02-01-2018  απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο,  ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε 

α/α  255 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

21. Σελ αξηζκ. 74227/341166/13-12-2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 2899 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

22. Σελ αξηζκ. 3228/6-12-2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 

ΚΑΛΔΙ 

 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, λα ππνβάινπλ έγγξαθεο, ζθξαγηζκέλεο, νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ 

απφζπξζε ιεγκέλσλ-αθαηάιιεισλ θπηνθαξκάθσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνυπνινγηζκνχ 21.824,00 € με ΦΠΑ(24%). 

Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ηελ πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή)  ζε επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε βάζε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο 

Β'. 
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1. Πεπιγπαθή Ανηικειμένος 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απνηειεί ε ζςλλογή, ζςζκεςαζία, μεηαθοπά για ηην καηαζηποθή 

ιεγκέλσλ-αθαηάιιεισλ θπηνθαξκάθσλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

ΠΔ Μεζζελίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ  

Παξαξηήκαηνο  Α ' ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ε έκδοζη πιζηοποιηηικού καηαζηποθήρ. 

 

 

1.1.Δίδορ και ποζόηηηερ ηυν ππορ καηαζηποθή ςλικών 

Σα πξνο θαηαζηξνθή πιηθά είλαη: Α) 850 ρηιηφγξακκα πεξίπνπ θπηνθαξκάθσλ καδί κε ηηο 

ζπζθεπαζίεο(πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο ιίηξνπ) ηεο ΓΑΟΚ Σξηθπιίαο ΠΔ Μεζζελίαο θαη Β) 

8000 ρηιηφγξακκκα πεξίπνπ καδί κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπο ηεο ΓΑΟΚ ΠΔ Μεζζελίαο. 

Η ζςνολική ποζόηηηα πιηθψλ πξνο θαηαζηξνθή αληηζηνηρεί ζε 8.850 σιλιόγπαμμα πεπίπος, 

ζςνολικού πποϋπολογιζμού (Α+Β)17.600,00 € άλεπ ηνπ ΦΠΑ, ήηοι 21.824,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.(24%) 

 Σα πξναλαθεξζέληα πιηθά κπνξεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα ηα εμεηάζεη ζην ρψξν 

απνζήθεπζήο ηνπο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο Σξηθπιίαο ΠΔ Μεζζελίαο θαη ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

ΠΔ Μεζζελίαο.  

 

 

1.2. Πποζδιοπιζμόρ επγαζίαρ 

Παξαιαβή απφ ηνλ ηφπν απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ , φπσο 

πξνβιέπεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο απνβιήησλ Δ.Κ.Α.:02 01 08*, 15 01 10* 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ζα παξαιεθζνχλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο: ήηνη , 

απφ ηελ απνζήθε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Σξηθπιίαο (Κππαξηζζία 

Μεζζελίαο) θαη απφ ηελ απνζήθε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ 

Μεζζελίαο(Σξίνδν Μεζζήλεο). 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνο παξαιαβή πιηθά κε ηελ απαηηνχκελε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ηνπο ζα 

δπγηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, παξνπζία αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο, κε ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ δπγνινγίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζε ρηιηφγξακκα 

επί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε € /ρηιηφγξακκν. 

 Σν βάξνο ησλ πξνο απφζπξζε πιηθψλ γηα ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

Σξηθπιίαο αλέξρεηαη ζε 850 ρηιηφγξακκα πεξίπνπ. 

 Σν βάξνο ησλ πξνο απφζπξζε πιηθψλ γηα ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

ΠΔ Μεζζελίαο αλέξρεηαη ζε 8000 ρηιηφγξακκα πεξίπνπ. 
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1.3. Πιζηοποιηηικό καηαζηποθήρ 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔ 

Μεζζελίαο, πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο , εθδηδφκελν απφ ηελ εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

θαηαζηξνθή. 

 

 

2. Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

 

2.1. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ(απηνπξνζψπσο, κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ή 

ηαρπδξνκηθά)  έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο , 4νο φξνθνο, Φαξψλ 15, 

Γηνηθεηήξην, Καιακάηα Σ.Κ.24131 κέρξη ηηο 24/12/2018  εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 10:00 π.μ. Η 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα ζηηο 27/12/2018, θαη ψξα 10:00 π.μ. απφ ηε 

δηελεξγνχζα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ππεξεζίαο ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ 

(Φαξψλ 15, Γηνηθεηήξην, 4νο φξνθνο, Γξαθείν 403). 

 

Σν εκπξφζεζκν ησλ πξνζθνξψλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξσηνθφιινπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο, πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο, 

νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δε ζα γίλνληαη 

δεθηέο. 

 

 

2.2. ηελ φςε ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο:  

Α) «Πξνζθνξά γηα ηελ απφζπξζε-ιεγκέλσλ  αθαηάιιεισλ θπηνθαξκάθσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο» 

Β) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, νπνίνο πεξηέρεη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: 

 Όηη ζα ππνβάιινπλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ζηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ απφ ην ΤΠΔΝ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο απνβιήησλ: Δ.Κ.Α. 02 01 18 * θαη 

Δ.Κ.Α. 15 01 10* ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΗΠ 13588/725/28-03-2006  (Β' 383), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΚΤΑ 8668/2007 (Β' 287) θαη ηελ ΚΤΑ νηθ. 62952/5384/2016, θαη 

ηνλ Ν. 4042/2012 (Α'24), εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά εθηφο ειιαδηθνχ ρψξνπ.  
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 Όηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπ φξνπο ηεο παξνχζαο.  

 

2. Τπεχζπλε δήισζε, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: 

 Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ  1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

 

εκεηψλεηαη φηη γηα φζα δειψζεθαλ ππεχζπλα κε ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί 

πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ κφλν απφ ηνλ κεηνδφηε θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο Αλάζεζεο (Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα, 

Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην) 

 

3) Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηε έλδεημε «ηερληθή πξνζθνξά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα 

θάησζη: 

 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ην ΤΠΔΝ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

Η.Π. 13588/725/28-3-2006 (ΦΔΚ Β' 383,άξζξν 7, παξ. Β1,β1,i) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ ΚΤΑ  Η.Π. 8667/2007 (Β' 287) θαη ηελ ΚΤΑ νηθ.62952/5384/2016, θαη ηνλ Ν. 4042/2012 

(Α' 24) γηα ηνπο ΔΚΑ 02 01 08*  θαη 15 01 10*   

 Άδεηα απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ην ΤΠΔΝ (εθφζνλ κεζνιαβήζεη 

απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζε αμηνπνίεζή ηνπο ή ηελ δηαζπλνξηαθή 

κεηαθνξά ηνπο) ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Η.Π. 13588/725/28-03-2006. 

 Σελ θαηαρψξεζε ζην κεηξψν θνξέσλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ηεξεί ην 

ΤΠΔΝ γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεη είηε αθνξά ηε ζπιινγή κεηαθνξά, είηε ηελ 

απνζήθεπζε (αλ εθηειεζηεί) είηε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο (αλ εθηειεζηεί) είηε ηελ 

δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Η.Π. 13588/725/28-03-2006 (ΦΔΚ Β' 

383) 

 Σελ ελ ηζρχ άδεηα εμαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ην ΤΠΔΝ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε 

απνβιήησλ ΔΚΑ 02 01 08*  θαη  ΔΚΑ  15 01 10*ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΗΠ 13588/725/28-

3-2006 (ΦΔΚ Β' 383) 

 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε-θαηαζηξνθή ησλ απνβιήησλ γίλεη εληφο ηνπ Διιαδηθνχ 

ρψξνπ ζα πξέπεη ε εηαηξεία λα θαηαζέζεη άδεηα αμηνπνίεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ην 

ΤΠΔΝ (13588/725/28-3-2006) θαζψο θαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ην ΤΠΔΝ πνπ 

λα αλαθέξεη φηη ε εγθαηάζηαζε ηειηθήο δηάζεζεο δχλαηαη λα επεμεξγαζηεί ηα ζπγθεθξηκέλα 

είδε απνβιήησλ ΔΚΑ  02 01 08*  θαη ΔΚΑ 15 01 10* 
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4) Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηε έλδεημε «νηθνλνκηθή πξνζθνξά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Σν έληππν ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη πιήξσο.  

 

Δπηζεκάλζεηο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ζε επξψ κε ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ 

ςεθίν.  

 Σν βάξνο ησλ πξνο απφζπξζε πιηθψλ εκηιμάηαι ζςνολικά ζε 8.850 σιλιόγπαμμα 

πεπίπος. Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ρηιηφγξακκν ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ , κε 

Φ.Π.Α. ζα πξέπεη ππνινγηδφκελε επί ηεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο ρηιηνγξάκκσλ (8.850) λα 

κελ ππεξβαίλεη ηνλ ζςνολικό πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ , ήηνη  21.824,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, άιισο ε πξνζθνξά ζα ζεσξείηαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ζα απνξξίπηεηαη.  

 

 

3. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ 

 

1.Με ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο , αμηνινγείηαη ε νξζφηεηα θαηάζεζεο ησλ 

ππεχζπλσλ δειψζεσλ. Καηφπηλ, αμηνινγείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά κε ηελ παξνπζία θαη ηελ 

ζπλδξνκή ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα ηελ 

απφζπξζε ιεγκέλσλ-αθαηάιιεισλ θπηνθαξκάθσλ δαθνθηνλίαο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Μεζζελίαο. 

2.Όζεο πξνζθνξέο αμηνινγεζνχλ ζεηηθά σο πξνο ηα αλσηέξσ ζα ζπλερίζνπλ κε ην άλνηγκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλαδεηθλχεηαη αλάδνρνο ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

  

 

 

4. Σίμημα-Σπόπορ πληπυμήρ 

 

1. Χο ηίκεκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί νξίδεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή γηα 8.850 

σιλιόγπαμμα ηνπ ζπιιεγφκελνπ απνβιήηνπ κε ΦΠΑ(ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ). Χζηφζν, ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  ζα πξνθχςεη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

ρηιηνγξάκκσλ ησλ απνβιήησλ πνπ ηειηθψο ζα ζπιιεγνχλ, αθνχ δπγηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, 

παξνπζία ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κε έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ δπγνινγίνπ επί ηεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο ζε €/ρηιηφγξακκν κε ΦΠΑ.   
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2. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

3. Η δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΔΦ 5295 ΚΑΔ 0879.0001 γηα ηελ απφζπξζε ησλ 

θπηνθαξκάθσλ απφ ηε ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη ηνλ ΔΦ 6295 ΚΑΔ 0879.0002 γηα ηελ απφζπξζε ησλ 

θπηνθαξκάθσλ απφ ηε ΓΑΟΚ Σξηθπιίαο Μεζζελίαο. 

  

 

5. Διδικοί όποι 

1. Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ζπλζήθεο δηελέξγεηάο ηεο. 

2. Η δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο βεβαηψλεηαη κε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

γηα ηελ απφζπξζε ιεγκέλσλ-αθαηάιιεισλ θπηνθαξκάθσλ δαθνθηνλίαο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο.  

3. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κφλν απφ ηελ εηδηθεπκέλε νκάδα εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.  

4. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.    

5.Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ 

θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο έρεη πιήξε  επζχλε αζηηθή θαη 

πνηληθή, σο θαη γηα ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην 

θαη ην πξνζσπηθφ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, φπσο θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνμελεζεί ζηελ 

πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλαζπζθεπαζία, 

παξαιαβή, απνθνκηδή, απνκάθξπλζε, θαηαζηξνθή ησλ θπηνθαξκάθσλ δαθνθηνλίαο.  

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κφλν απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηνπο.  

6. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξνχλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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7. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

 

Η παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο ΠΔ Μεζζελίαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ www.ppel.gov.gr 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Καηάζηεκα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο, Φαξψλ 15, Καιακάηα, ηει: 27213-61701, 27213-

61206(πιεξνθνξίεο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). 

 

 

                                                                                Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

                                                                                                κ.α.α 

 

                                                                                      

                                                                                ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΤ  

                                                        ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ                                          
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη είλαη απηέο πνπ 
αλαθέξνληαη: 
 

 ζηνλ Ν.1650/86 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ « γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 ηελ Τ.Α. Η.Π. 13588/725/2006  (ΦΔΚ 383/Β`/28.3.2006) Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ 

«γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. Αληηθαηάζηαζε ηεο κε 

αξηζκφ 19396/1546/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (604 Β) 

 ηελ Τ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006  (ΦΔΚ 791/Β`/30.6.2006) Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο κε 

αξηζκφ 13588/725 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ι.π.» (383 Β) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 

1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» 

 ηελ ΤΠ.ΑΠ. κε αξηζκ. 8668/27-02-2007 ( ΦΔΚ 287/02-03-2007)Έγθξηζε Δζληθνχ 

ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ 

αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε  Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.  (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) 

ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ.3588/725/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο  Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε 

επηθηλδχλσλ  απνβιήησλ … θ.ιπ.  (Β΄ 383) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.24944/1159/206 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε  Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

θ.ιπ. (Β΄ 791). 

 ηνλ Δ.Κ.259/93 «πνπ αθνξά ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» 

 ην Ν.4014/2011 (ΦΔΚ209Α’/21-09-2011) « πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, …….. θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

 ην Ν.4042/2012 (ΦΔΚ24Α’/13-02-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - 

ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/99/Δ.Κ. - πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - 

ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/98/ Δ.Κ - ξχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=927&item_id=6537
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=927&item_id=6538
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 Η νδηθή & ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ εκπίπηεη εθηφο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ είλαη: 

1. ADR (Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο). 

2. IMDG CODE ( Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ). 

3. MARPOL/SOLAS CONVENTION (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ ηα πινία θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

ΣΙΣΛΟ-ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΥΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ, ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 24%  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΥΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ ΜΔ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ  8.850 

ΥΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΦΠΑ 
 

                                        Ηκεξνκελία …/…./2018 

 
      

                                                 Τπνγξαθή θαη θξαγίδα 
                                                                                     Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ 
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