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Αριθ. Πρωτ. οικ. 529786(20799) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

καθαρισμού ενός (1) οικοπέδου, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, υπό τη 

διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο 

βρίσκεται στη Βέροια, από την αυτοφυή βλάστηση, αποκομιδή των αποβλήτων 

και μεταφορά τους» 
 

 

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. Το από 21/8/2019 αίτημα  για τον καθαρισμό του αναφερομένου οικοπέδου. 

6. Το με αρ.πρωτ. οικ. 365096(14080)/10-6-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 
19REQ005122631 2019-06-18). 

7. Την υπ’αριθ. 440467(3813)/10-07-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 

2829 (ΑΔΑΜ: 19REQ005256990 2019-07-10) (ΑΔΑ: 9Β177ΛΛ-ΟΜΚ). 
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ΚΑΛΕΙ 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά για τον 

καθαρισμό ενός (1) οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Βέροιας,  από την 

αυτοφυή βλάστηση, αποκομιδή των υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και 

μεταφορά τους σε χώρο που η νομοθεσία το επιτρέπει,  συνολικού προϋπολογισμού 

€496  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων (τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. €400/Φ.Π.Α. 24% )». 

Το ακίνητο αυτό ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την 

διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Το ακίνητο αποτελεί 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. 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Προΰπολογισμός : 400 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τον καθαρισμό του ακινήτου που περιγράφεται 

παραπάνω από την αυτοφυή βλάστηση, με κάθε εφικτό τρόπο (χειρωνακτικά και με 

μηχανικά μέσα), αποκομιδή όλων των αποβλήτων που περιέχονται στο οικόπεδο και 

την μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο χώρο. 

Το συγκεκριμένο ακίνητο λόγω της μορφής του, θα πρέπει να καθαριστεί 

χειρωνακτικά στο μεγαλύτερο τμήμα του. Το υπόλοιπο τμήμα δύναται να καθαριστεί 

με μηχανικά μέσα.  

Ο καθαρισμός, η συλλογή και η απόρριψη των αποβλήτων που θα προκύψουν 

από τον καθαρισμό θα γίνεται με ευθύνη, προσωπικό, υλικά και μεταφορικά μέσα του  

αναδόχου. Η απομάκρυνσή τους από τον χώρο θα πρέπει να γίνεται άμεσα. Τα υλικά 

που απορρίπτονται θα πρέπει να είναι στη μορφή που ζητείται από τον χώρο 

υποδοχής των αποβλήτων με ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να 

διευθετήσει όλη τη διαδικασία που απαιτείται για την παραλαβή των απορριμμάτων 

από τον χώρο υποδοχής των αποβλήτων. 
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Τα παραπάνω απόβλητα έχουν κωδικούς ΕΚΑ είτε 02 01 07 είτε 20 02 01 

(σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-

2003). Αναλυτικά : 

 

 02 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και 

αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και 

αλιεία 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

 

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές 

δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά 

συλλεγέντων 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένος για την συλλογή και 

μεταφορά των παραπάνω κωδικών αποβλήτων (02 01 07 ή 20 02 01).  

Επιπλέον, θα πρέπει στο τέλος της διαδικασίας να προσκομίσει αποδεικτικό 

παράδοσης και παραλαβής των αποβλήτων από τον χώρο υποδοχή τους. 

Ο χώρος προς καθαρισμό θα υποδειχθεί από ορισμένους για αυτό το σκοπό 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας. 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και την διεύθυνση του 

προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη: «Προσφορά για τον καθαρισμό 

ακινήτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και με επισυναπτόμενη 

αίτηση κατάθεσης προσφοράς εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Έντυπο προσφοράς υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). 

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ειδικότερα: 

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), στους διαχειριστές. 

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους 

εκπροσώπους 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

  - Η επιχείρηση εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που  

προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας. 

- Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. 

• Αντίγραφο της άδειας για τη διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) αποβλήτων 

με ΕΚΑ είτε 02 01 07 είτε 20 02 01, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας, με κριτήριο ανάθεσης την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). Επιπλέον, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται παραπάνω, άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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 ανάδοχο εντός δύο 

εβδομάδων κατόπιν  της 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 15/10/2019. Το 

παραπάνω διάστημα δύναται να παραταθεί κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας σε 

περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση οι 

εργασίες αποπεράτωσης θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2019. 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού 

(Π.Δ.80/16) κλπ. 

 

Οι φάκελοι προσφορών θα παραλαμβάνονται  μέχρι και την Τετάρτη 4/9/2019 

ώρα 12.00 μ.μ., στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, οδός Μητροπόλεως 44 Βέροια (3ος όροφος). 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία 

παραλαβής του 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 όλες τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπάλληλος 

Η 

προϊσταμένη 

Τμήματος 

Ο αν. 

Προϊστάμενος 

Δ/νσης 

κ.α.α.. 

O Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ημαθίας 

                 

    

Τζιμηροπούλου 

Βασιλική 

Κοκκινίδου 

Ελένη 

Λαζαρίδης 

Βασίλειος 

                                                                                                       

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης 

                                                                                                                        
 


