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Βέροια   25 Ιουλίου 2018

Αριθ. Πρωτ. οικ.20123

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση
καθαρισμού τεσσάρων  (4)  ακινήτων,  κυριότητας  Ελληνικού Δημοσίου,  υπό την
διαχείριση  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  τα  οποία
βρίσκονται στη Βέροια, στη Νάουσα και  στην Καψόχωρα Αλεξάνδρειας»

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010),
όπως ισχύει.

2. Την  με  αριθμ.  81320+77909/01-12-2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «Έγκριση  τροποποίησης  του
Οργανισμού  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/30-12-2016).

3. Την  αριθμ.  οικ.30110(385)/27-1-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κλπ. (ΦΕΚ 390/τ.Β/10-2-2017),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το  Νόμο  υπ’αριθμ.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ
147/τ.Α’/8-8-2016), όπως ισχύει.

5. Τα αιτήματα πολιτών και έγγραφα φορέων για τον καθαρισμό των αναφερομένων
ακινήτων.

6. Την  υπ’αριθ.  97704(884)/26-2-2018  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  Α/Α  670
(ΑΔΑΜ: 18REQ002717924 2018-02-26) (ΑΔΑ: 73Ξ17ΛΛ-ΛΗΕ)

ΚΑΛΕΙ

Κάθε  ενδιαφερόμενο  να  καταθέσει  έγγραφη,  σφραγισμένη  προσφορά  για  τον
καθαρισμό τεσσάρων ακινήτων από την αυτοφυή βλάστηση και τυχόν αποριμμάτων,
από τα οποία δύο βρίσκονται στην πόλη της Βέροιας, ένα στο αγρόκτημα Νάουσας και
ένα  στον συνοικισμό Καψόχωρας Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού €2.480
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  όλων  των  νόμιμων  κρατήσεων  (τιμή  χωρίς
Φ.Π.Α. €2.000  / Φ.Π.Α. 24% )».
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Τα  οικόπεδα  αυτά ανήκουν  στην  κυριότητα  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  υπό  την
διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα ακίνητα στη Βέροια είναι τα ακόλουθα:

 Τμήμα  του  οικοπέδου  με  αριθμ.  325α,  της  Οριστικής  Διανομής  1971  του
συνοικισμού  «Βέροια»,  εμβαδού  281,40  τ.μ.,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  οδό
Σμύρνης. Στον καθαρισμό θα περιληφθεί έκταση δυτικά του παραπάνω ακινήτου
εμβαδού 194 τ.μ., για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα και με το άρθρο 94 παρ.26
του (1) σχετικού, ήτοι το συνολικό εμβαδό της έκτασης που θα καθαριστεί είναι
475,40 τ.μ.

 Οικόπεδο  με  αριθμ.  292α,  της  Οριστικής  Διανομής  1971  του  συνοικισμού
«Βέροια»,  εμβαδού  75  τ.μ.,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  οδό  Ταντάλου.  Στον
καθαρισμό  θα  περιληφθεί  και  έκταση δυτικά  του  292α,  εμβαδού 21 τ.μ.,  για
λόγους ασφαλείας, σύμφωνα και με το άρθρο 94 παρ.26  του (1) σχετικού, ήτοι
το συνολικό εμβαδό της έκτασης που θα καθαριστεί είναι 96 τ.μ.

Το ακίνητο στη Νάουσα είναι το ακόλουθο:

 Τμήματα  εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του  ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ", Σ.Σ.
Νάουσας 38, συνολικού εμβαδού προς καθαρισμό 3.200 τ.μ..

Το ακίνητο στην Καψόχωρα  Αλεξάνδρειας είναι το ακόλουθο:

 Οικόπεδο  αριθμ.  110,  της  Οριστικής  Διανομής   1970  του  συνοικισμού
«Καψόχωρα», εμβαδού 975 τ.μ.              

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Λόγω της  μορφής των ακινήτων στον συνοικισμό Βέροιας,   ο  καθαρισμός στο
αριθμ. 325α  θα γίνει χειρωνακτικά, ενώ στο αριθμ. 292α ενδέχεται και η δυνατότητα
χρήσης μηχανήματος.

Στο  ακίνητο  του  αγροκτήματος  Νάουσας,  ο  καθαρισμός  θα  γίνει  με  χρήση
μηχανήματος, εκτός από τμήμα 150 τ.μ. το οποίο θα καθαριστεί χειρωνακτικά λόγω της
ύπαρξης κτιρίων σε μικρή απόσταση.

Στο ακίνητο του συνοικισμού Καψόχωρας Αλεξάνδρειας, ο καθαρισμός μπορεί να
γίνει με κάθε εφικτό τρόπο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Δύο Οικόπεδα στην Βέροια 
Προΰπολογισμός : 1.050 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 

2) Ένα ακίνητο στη Νάουσα
Προΰπολογισμός: 700 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%

3) Ένα Οικόπεδο στην Καψόχωρα Αλεξάνδρειας
Προΰπολογισμός : 250 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας, με κριτήριο ανάθεσης την
προσφορά με την χαμηλότερη τιμή ανά περιοχή οικοπέδων. Επιπλέον, πρέπει να είναι
σύμφωνες  με  τον  τρόπο  καθαρισμού  που  περιγράφεται  παραπάνω,  άλλως  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές  μπορούν  να  γίνουν  είτε  μόνο  για  τα  δύο  οικόπεδα  στην  πόλη  της
Βέροιας  είτε  μόνο  για  το  ακίνητο  στη  Νάουσα  είτε  μόνο  για  το  οικόπεδο  στην
Καψόχωρα  είτε  για  όλα  μαζί  συνολικά,   με  ξεχωριστές  όμως  προσφορές  για  κάθε
περιοχή και ανεξάρτητο προϋπολογισμό για την κάθε μία.

Θα επιλεγεί η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή ανά περιοχή ακινήτων, είτε αυτή
δοθεί μεμονωμένα είτε ως μέρος συνολικής προσφοράς.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει από την υπηρεσία
μας μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  από  τον/τους  αναδόχους  κατόπιν
σχετικής  ενημέρωσης  από  την  υπηρεσία  μας,  μετά  την  έκδοση  των  σχετικών
αποφάσεων / εγκρίσεων ανάθεσης. 

Η αποπεράτωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα
κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης της υπηρεσίας και όχι πέραν της 31/12/2018.

Η  πληρωμή  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Δημοσίου  Λογιστικού
(Π.Δ.80/16) κλπ.

Οι προσφορές  θα παραλαμβάνονται   μέχρι  και  την Παρασκευή  03/08/2018 ώρα
14.30 μ.μ., στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
οδός Μητροπόλεως 44 Βέροια (3ος όροφος), σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει
απαραίτητα την επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την
ενδειξη: «Προσφορά για τον καθαρισμό ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων» και με επισυναπτόμενη αίτηση κατάθεσης προσφοράς εξωτερικά του
σφραγισμένου φακέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλη την διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Πολιτικής  Γης  Διεύθυνσης  Αγροτικής
Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας,  στην  υπάλληλο
Τζιμηροπούλου Βασιλική και στο τηλέφωνο 2331 3 50203 ή στον υπάλληλο Μπούχτση
Μαρίνο και στο τηλέφωνο 2331 3 50160 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr).

                                                                                            O Αντιπεριφερειάρχης
                                                                                             Π.Ε. Ημαθίας

                                                                                    
                           
                                                                                   Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης
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