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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μητρώο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4014/2011). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30-05-1997) « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τον  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) «Περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 28 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τα με αρ. οικ. 125/7-03-2012 και οικ. 148/15-03-2012 έγγραφα της ΕΥΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ. 

6. Το αριθμ. 2180/7-11-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ. 

 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την εκτέλεση πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης ή και για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων κατεδάφισης και ενδιαφέρονται να συμμετέ-

χουν σε δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ή να συνάπτουν συμβάσεις με την ΕΥΕΚΑ που θα αφορούν 

κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών όπως ορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 4014/2011, να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον προκειμένου να καταρτισθεί μητρώο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011, 

εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Οι εταιρείες  ή οι ιδιώτες που καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μπορεί να είναι από την Ελλάδα ή από άλλο κρά-

τος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ.  που τηρούνται στη Δ/νση Μητ-

ρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΚΑ (άρθρο 92 του Ν. 

3269/2008 ΦΕΚ 116/Α) ή να είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα που τηρούνται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-

σιών της εκάστοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν Περιφερειακές Ενότητες) (άρθρο 105 του Ν. 3269/2008). 
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Κατά τη φάση υποβολής της σχετικής αίτησης – δήλωσης θα πρέπει να συνυποβάλλονται θεωρημένα τα κάτωθι: 

1. Αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ,  για έργα οδοποιίας  ή οικοδομικά  

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την κατοχή και το είδος του τεχνικού εξοπλισμού / μηχανημάτων έργου, 

3. Υπεύθυνη δήλωση για την επάρκεια της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται 

στην αριθμ. 31245/93  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 451/Β/1993). 

4. Δικαιολογητικά σχετικά με τη νόμιμη διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των διαχειριστών Α-

ΕΚΚ, όπως ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2, του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β’). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, ότι δεν έχει κατεδαφιστεί για 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος 

θα υποβάλλονται μέχρι 25-01-2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Ηπείρου 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας στο  5
ο
 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, τκ 45444 Ιωάννινα. 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί: 

1) Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

2) Σε τρεις  εφημερίδες α) Ημερησία, β) Πρωινός Λόγος (Ιωαννίνων), γ) Θάρρος (Κοζάνης) 

3) Στην Εφημερίδα Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Φ.2.5 

2) Τμ. Πολ. Σχ. 

3) Κ. Αγγελή 

4) Μ. Θεοδωράκη 

ο Γ. Γ. Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου –  

Δυτ. Μακεδονίας 

 

 

 

Ηλίας Θεοδωρίδης 
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