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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα 
με  την 074/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Επίβλεψη των συστημάτων ελέγχου 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΚΕ.ΠΕ και ανάλυση αμιάντου σε δείγματα αέρα 
των πρώην ΜΑΒΕ στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε. Κοζάνης» προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης 8.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ 24%. 

 

1. Αντικείμενο εργασίας 

Παροχή υπηρεσιών στα κάτωθι αντικείμενα: 

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της μεταφροντίδας του 
ΧΥΤΑΜ Αμιάντου των πρώην ΜΑΒΕ στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε. Κοζάνης 
από το Πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις, για την εξυπηρέτηση του έργου: 
«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ», ανέθεσε 
στο ΚΕ.ΠΕ τη διενέργεια αναλύσεων σε δείγματα αέρα για την ανίχνευση ινών 
αμιάντου. Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις θα γίνουν με εξοπλισμό του 
Αναδόχου και σύμφωνα με τη κείμενη Εθνική νομοθεσία (Π.Δ 212/2006 (ΦΕΚ 
212/Α/09.10.2006). Η δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων θα πρέπει  
να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με κατάλληλα όργανα. 
Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά προτίμηση με μικροσκόπιο 
αντίθεσης φάσης (PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η Παγκόσμια 

ΑΔΑ: 9Β13ΟΡΜΙ-ΖΓ0





 

Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), από το 1997 "Determination of airborne fibre 
number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical 
microscopy (membrane filter method)", ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο ισοδύναμου αποτελέσματος. 

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης του δικτύου 4 σταθμών του ΚΕ.ΠΕ. και 
υποστήριξη του έργου του ΚΕ.ΠΕ. σχετικά με τη μέτρηση της ποιότητας αέρα. 

Εργασίες που απαιτούνται: 

• Προληπτική συντήρηση όλου του εξοπλισμού των τεσσάρων σταθμών 
μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών του ή/και τους κανόνες Καλής Πρακτικής.  

• Βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους. 

• Συνεχής παρακολούθηση της καλής λειτουργίας αυτών και επέμβαση 
σε περίπτωση λανθασμένων τιμών. 

• Τον έλεγχο καλής λειτουργίας της ατομικής απορρόφησης και κατά το 
δυνατόν την αποκατάσταση βλαβών. 

• Τη βοήθεια στη σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων σε θέματα σχετικά 
με την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

 
2. Προϋποθέσεις 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε 
παρακολούθηση της λειτουργίας δικτύου ατμόσφαιρας και προληπτικής 
συντήρησης οργάνων μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας. 
Επιπλέον: 
1. Να έχει εμπειρία στη μέτρηση ινών αμιάντου στο εξωτερικό περιβάλλον. 
2. Να είναι ειδικευμένος και έμπειρος σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρούσης για το προσωπικό του αναδόχου όπως αναφέρονται  στην 
παρούσα (παράγραφος 2 Προϋποθέσεις).  Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα 
παραπάνω προσόντα αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η Αναθέτουσα 
Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει  ελέγχους επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  
2. Βιογραφικό σημείωμα του προσωπικού του αναδόχου που θα 
απασχοληθεί στο έργο. 
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία ανάλογου Δικτύου 
Ατμόσφαιρας τουλάχιστον τριών ετών. Η απόδειξη της εμπειρίας θα γίνεται 
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με την προσκόμιση αντίστοιχης σύμβασης του Αναδόχου προς την 
αναθέτουσα υπηρεσία. 
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μέτρηση ινών αμιάντου στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 
 

 
3. Κόστος 
 
Το κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά για 
τον ανάδοχο τα 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για το διάστημα ενός (1) έτους. 
 
Μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα ίδια προσόντα θα επιλεγεί ο 
προσφέρων την μικρότερη προσφορά. 
 
4. Κατάθεση αιτήσεων - πληροφορίες 

 
Οι προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Κέντρο Περιβάλλοντος (1ο χλμ 
Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, 50200 Πτολεμαΐδα)  με την ένδειξη "Επίβλεψη των 
συστημάτων ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΚΕ.ΠΕ και ανάλυση 
αμιάντου σε δείγματα αέρα των πρώην ΜΑΒΕ στην περιοχή Ζιδανίου Π.Ε. 
Κοζάνης", και μέχρι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνία 
ανάρτησης στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm, 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος http://www.kepekozani.gr, στην 
ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συβάσεων 
http://www.eprocurement.gov.gr ήτοι μέχρι και την 29/10/2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  
 
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του 
Κέντρου Περιβάλλοντος. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνηση επικοινωνήστε στο τηλ. 
2463053666, από 08:30 π.μ. - 14:00μ.μ. 

 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 

Μετά την αξιολόγησή τους από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και 
προμηθειών τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του ΚΕ.ΠΕ. (www.kepekozani.gr). Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει 
ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στο ΚΕ.ΠΕ. εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 
του ΚΕ.ΠΕ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση 
των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του KE.ΠΕ.. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή μέσω ταχυμεταφορέα 
(courier), με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε 
(5) εργασίμων ημερών. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και 
δεν εξετάζονται. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή 
Ενστάσεων. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν 
σχέσεις συγγένειας έως γ ́ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε 
υποψήφιο. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα 
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πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Ένσταση για την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 0876/18-10-2021. Τα στοιχεία του 
υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 
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