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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ 033/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας 

security στα πλαίσια του έργου, «Παροχή υπηρεσιών μεταφροντίδας του ΧΥΤΑΜ 

Αμιάντου των πρώην ΜΑ.ΒΕ. στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε. Κοζάνης» από το 

πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις για την εκτέλεση του έργου: «Εξυγίανση - 

Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑ.ΒΕ. - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.600 €, πλέον του 

ΦΠΑ 24% διάρκειας έως 03/03/2021 

1. Αντικείμενο εργασίας 
Παροχή υπηρεσιών με το κάτωθι αντικείμενο: 

 

Παρακολούθηση - επίβλεψη υγειονομικής ταφής - οπτικός έλεγχος περιοχής ΜΑ.ΒΕ. 

στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε. Κοζάνης με φυσική παρουσία του αναδόχου στο χώρο 

τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

Οι μετακινήσεις του Αναδόχου θα γίνονται με δική του ευθύνη και μέσα. 
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2. Προϋποθέσεις 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

διαθέτουν την κατάλληλη από το νόμο άδεια λειτουργίας security. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Κατάλληλη από το νόμο άδεια λειτουργίας security. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

• δεν έχουν αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 

4412/2016 

• αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

3. Οικονομική Προσφορά 

 
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Κέντρο Περιβάλλοντος (1ο χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, 

50200 Πτολεμαΐδα)  με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή εταιρείας security» στα πλαίσια του έργου, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

μεταφροντίδας του ΧΥΤΑΜ Αμιάντου των πρώην ΜΑ.ΒΕ. στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε 

Κοζάνης» από το πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις για την εκτέλεση του έργου: 

«Εξυγίανση - Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου 

των ΜΑ.ΒΕ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ», και μέχρι Παρασκευή 10/07/2020. Η παρούσα  

πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» 

https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος 

http://www.kepekozani.gr και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δηµοσίων Συµβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr. 

 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Κέντρου 

Περιβάλλοντος. 

Σε περίπτωση ισόποσης προσφοράς θα προτιμηθεί ο προσφέρων τις περισσότερες 

επισκέψεις στο χώρο ανά βδομάδα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνηση επικοινωνήστε στο τηλ. 2463053666, 

από 08:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. 
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