
 

  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Ταχ.Δ/νση      : Μητροπόλεως 44 

Ταχ. Κωδικ. : 591 32 Βέροια 

Πληροφορίες: Β. Τζιμηροπούλου 

Τηλέφωνο : 2331350203 

 Email         :  vastzim@imathia.pkm.gov.gr 

 

 

 

 

 

Βέροια    12 Αυγούστου 2022 

 

Αριθ. Πρωτ. οικ.582389(20998) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση καθαρισμού 

δεκαεννέα (19) ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, υπό τη διαχείριση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία  βρίσκονται στο συνοικισμό Κλειδίου Ημαθίας, στο 

συνοικισμό Σχοινά Αλεξάνδρειας Ημαθίας και στο συνοικισμό Βεροίας Ημαθίας, 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 με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ708/ΥΟΔΔ/9-9-2019) με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας». 

4. Την με αριθμ. οικ.72217(1346)/31-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 458/Β’/7-2-

2022). 

5. Την με αριθμ. 131093(1092)/11-3-2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε 

Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

(ΦΕΚ 1355/Β΄/23-3-2022). 
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6. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/9-8-2019), άρθρο 5, παρ.19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 

το οποίο «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του 

ν.4412/2016(Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης.». 

7. 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. 

8. Το Νόμο 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ  36/τ.Α’/9-3-2021), όπως ισχύει. 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

10. Το Νόμο 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και 

άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-3-2014), όπως ισχύει. 

11. Το Νόμο 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 

(Α΄ 129). 

12. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

13. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

14. Την με αρ. 17647 οικ. Φ.700.20/18-3-2022 Απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας «Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων 

πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και 

οικισμών»» (ΦΕΚ1301/Β΄/18-3-2022). 

15. Την αρ.πρωτ. 31904 Φ.700.1/26-05-2022 εγκύκλιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Διευκρινίσεις 

για την εφαρμογή της αριθ.20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: “Καθορισμός προληπτικών μέτρων 

πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και 

οικισμών” (ΦΕΚ 1301/τ.Β΄/18.03.2022)» (ΑΔΑ: 6ΝΗΣ46ΝΠΙΘ-ΡΟΒ). 

16. Την αριθ.οικ.62952/5384/23-12-2016 ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015» (ΦΕΚ 4326/Β΄/30-12-2016) και ειδικότερα 

το Παράρτημα ΙΙ που παραθέτει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

17. Το Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 92/τ.Α΄/7-5-2020), όπως ισχύει. 

18. Την εγκύκλιο με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021), ΑΔΑ: 6ΒΟΦ4653Π8-

Μ5Υ, με θέμα «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 36 του 

ν.4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του ν.4685/2020». 
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19. Την εγκύκλιο με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15-04-2021, ΑΔΑ 65Σ64653Π8-ΓΘ3, με θέμα 

«Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (ΗΜΑ)». 

20. Το Νόμο 4061/2012 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/22-03-2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την με αρ. πρωτ. 1184/56301/19-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: 7Μ2Σ4653ΠΓ-9ΔΛ). 

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

23. Τις από 08/08/2022 εισηγήσεις και το με αρ. πρωτ. Δ.Υ./10-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας για τον 

καθαρισμό των ακινήτων στους συνοικισμούς Κλειδίου, Σχοινά Αλεξάνδρειας και Βεροίας. 

24. Το με αρ. πρωτ. οικ. 301748(10540)/29-04-2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010469390 2022-

04-29). 

25. Την υπ’ αριθ. 356242(2681)/19-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 2413 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010590523 2022-05-20) (ΑΔΑ: ΩΣΘΕ7ΛΛ-Τ33), (ΚΑΕ: 02.721.0879.01)                          

 

 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

να καταθέσουν προσφορές για τον καθαρισμό δεκαεννέα (19) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται 

δεκαεπτά (17) στο συνοικισμό Κλειδίου Ημαθίας, ένα (1) στο συνοικισμό Σχοινά Αλεξάνδρειας Ημαθίας,  ένα 

(1) στο συνοικισμό Βέροιας Ημαθίας, από την αυτοφυή βλάστηση, αποκομιδή των υλικών που θα προκύψουν 

από τον καθαρισμό και μεταφορά τους σε χώρο που η νομοθεσία το επιτρέπει».  

Τα ακίνητα αυτά ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την διαχείριση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού €6.500,00 (έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 

24% (σύνολο 8.060,00 (οκτώ χιλιάδες εξήντα) ευρώ με Φ.Π.Α.). 

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

κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες,  που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

   

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1)   Τα δεκαεπτά (17)  ακίνητα στο συνοικισμό Κλειδίου, Οριστικής Διανομής 1974, είναι τα 

ακόλουθα: 
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•    Οικόπεδο με αριθμό 54, Ο.Τ. 6, εμβαδού 1.056 τ.μ.  

       (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380366.7290, y=4491784.6556) 

• Οικόπεδο με αριθμό 52α, Ο.Τ. 6, εμβαδού 511 τ.μ. 

       (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380323.9731, y=4491794.4892) 

•  Οικόπεδο με αριθμό 52β, Ο.Τ. 6, εμβαδού 507 τ.μ. 

(κεντροβαρική συντεταγμένη x=380334.6756, y=4491781.4495) 

• Οικόπεδο με αριθμό 53Α, Ο.Τ.6, εμβαδού 512 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380343.8226, y=4491768.4751) 

• Οικόπεδο με αριθμό 310, Ο.Τ.6α, εμβαδού 160 τ.μ. 

      (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380443.3656, y=4491814.9884) 

• Οικόπεδο με αριθμό 317, Ο.Τ. 8, εμβαδού 1.040 τ.μ. 

      (κεντροβαρική συντεταγμένη x=3850521.7931, y=4491803.7651) 

• Οικόπεδο με αριθμό 316, Ο.Τ. 8, εμβαδού 1.029 τ.μ. 

      (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380505.6051, y=4491823.9624) 

• Οικόπεδο με αριθμό 318, Ο.Τ. 8, εμβαδού 1.152 τ.μ.  

     (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380541.4060, y=4491829.5915) 

• Οικόπεδο με αριθμό 319, Ο.Τ. 8, εμβαδού 1.189 τ.μ. 

     (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380552.2505, y=4491844.3090) 

• Οικόπεδο με αριθμό 328, Ο.Τ.9, εμβαδού 1.112 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380619.2060, y=4491921.6793) 

• Οικόπεδο με αριθμό 329, Ο.Τ.9, εμβαδού 1.047 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380632.1167, y=4491903.5827) 

• Οικόπεδο με αριθμό 93, Ο.Τ.21, εμβαδού 4.631 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380044.2700, y=4491257.1404) 

• Οικόπεδο με αριθμό 394, Ο.Τ.31, εμβαδού 1.081 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380880.3834, y=4491834.2120) 

• Οικόπεδο με αριθμό 399, Ο.Τ.31, εμβαδού 1.071 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380951.4008, y=4491758.7722) 

• Οικόπεδο με αριθμό 568, Ο.Τ.63, εμβαδού 1.116 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380696.5328, y=4491162.9189) 

• Οικόπεδο με αριθμό 638, Ο.Τ.77, εμβαδού 4959 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380744.9652, y=4490849.6012) 

• Οικόπεδο με αριθμό 689, Ο.Τ.92, εμβαδού 1.290 τ.μ. 

    (κεντροβαρική συντεταγμένη x=380881.9613, y=4490739.4015) 

 

2) Το ακίνητο στο συνοικισμό Σχοινά Αλεξάνδρειας, Οριστικής Διανομής 1973-1974, είναι το ακόλουθο: 

• Αποτελείται από τα υπ.αριθμ. 254, 255, 256 οικόπεδα εμβαδού 1.222 τ.μ., 1.140 τ.μ., 1.140 τ.μ, 

αντίστοιχα και τα υπ’αριθμ. 258, 259, 260 οικόπεδα εμβαδού 964 τ.μ., 975 τ.μ., 990 τ.μ. αντίστοιχα και 
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του δρόμου που περιλαμβάνεται μεταξύ των Ο.Τ. 54 και 55 εμβαδού 850 τ.μ., ήτοι συνολικού εμβαδού 

προς καθαρισμό 7.281 τ.μ. 

(κεντροβαρικές συντεταγμένες: x=368066.493, y= 4500802.792, x=368119.128, y=4500752.445) 

 

3) Το ακίνητο στον συνοικισμό Βέροια, 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. 

(κεντροβαρική συντεταγμένη: x=347559.0973, y=4486160.8458) 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως: 

1) Ακίνητα στο συνοικισμό Κλειδίου 

Προΰπολογισμός : 4.200 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%  

2) Ακίνητο στο συνοικισμό Σχοινά Αλεξάνδρειας 

Προΰπολογισμός : 1.600 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%  

3) Ακίνητο στο συνοικισμό Βέροιας 

4) Προΰπολογισμός : 700 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%  

Συνολικός ενδεικτικός προυπολογισμός: 6.500 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%   

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Ακίνητα στο Κλειδί Ημαθίας 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τον καθαρισμό των ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω, λόγω 

της κάλυψης τους είτε ολοκληρωτικά είτε λιγότερο, με αυτοφυή βλάστηση,  με κάθε πρόσφορο μέσο,  

αποκομιδή όλων των υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και την μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο 

χώρο. 

 

2. Ακίνητο στο Σχοινά Αλεξάνδρειας 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τον καθαρισμό του ακινήτου που περιγράφεται παραπάνω 

(οικόπεδα και δρόμος), λόγω της κάλυψης του με αυτοφυή βλάστηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο,  αποκομιδή 

όλων των υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και τη μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο χώρο. 
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3. Ακίνητο στην οδό Σμύρνης, Βέροια Ημαθίας 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τον καθαρισμό του ακινήτου που αναφέρεται παραπάνω, λόγω της 

κάλυψης του, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, με αυτοφυή βλάστηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο,  αποκομιδή 

όλων των υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και τη μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο χώρο.  

 

 

 

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

καθαρισμό όλων των παραπάνω ακινήτων, 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. 

Οι απαιτούμενες δαπάνες του προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη 

εκτέλεση των εργασιών, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού όπως και η 

ασφαλιστική τους κάλυψη, είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, 

καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών στον 

ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή του προσωπικού του ή κατά 

τύχη.  

Ο τρόπος χρήσης των μηχανικών μέσων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, 

αδειοδοτημένο και ασφαλισμένο κατάλληλα. 

Κάθε φθορά ή ζημία που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε 

οποιοδήποτε στοιχείο (εντός ή εκτός του οικοπέδου ή σε κτίσματα) τον βαρύνουν απόλυτα και είναι 

υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει πλήρως. 

Τα παραπάνω απόβλητα έχουν κωδικούς ΕΚΑ είτε 02 01 07 είτε 20 02 01. 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 δασοκομίας 

 

20 Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 

βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (συναναφέρονται τα απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης  στο ηλεκτρονικό μητρώο 

αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή 

υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β΄2992), όπως ισχύει, σύμφωνα με το ν.4685/2020 

(Α’92), όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 

(ορθή επανάληψη 09-02-2021), ΑΔΑ: 6ΒΟΦ4653Π8-Μ5Υ και Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15-04-2021, 

ΑΔΑ: 65Σ64653Π8-ΓΘ3, για τη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω κωδικών αποβλήτων (είτε 02 01 07 

είτε 20 02 01).  

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρο 85 

Ν.4685/2020, ασφαλιστικού ορίου κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, στο οποίο  

αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την  επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος.  

Επιπλέον, θα πρέπει στο τέλος της διαδικασίας να προσκομίσει αποδεικτικό παράδοσης και 

παραλαβής των αποβλήτων από τον χώρο υποδοχή τους. 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – 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 ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,  

 

και με επισυναπτόμενη αίτηση κατάθεσης προσφοράς εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου. 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους (δύο) υποφακέλους: 

         (α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

         (β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

• Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή εκ μέρους 

του νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση νομικού προσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 

Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), 

στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 
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γ) 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. 

δ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Θα αναγράφονται επίσης τα στοιχεία της συγκεκριμένης διαδικασίας ανάθεσης (ο αριθμός πρωτοκόλλου 

και η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης) 

  

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) 

και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με ημερομηνία 

έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

 

5. Αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης  στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του 

άρθρου 42 του ν.4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 

υπ’αριθμ. 43942/4026/2016 (Β΄2992) όπως ισχύει, σύμφωνα με το ν.4685/2020 (Α’92), όπως ισχύει,  και 

σύμφωνα με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021), 

ΑΔΑ: 6ΒΟΦ4653Π8-Μ5Υ και Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15-04-2021, ΑΔΑ: 65Σ64653Π8-ΓΘ3, για την 

συλλογή και μεταφορά των  κωδικών αποβλήτων είτε 02 01 07 είτε 20 02 01.  

Το αποδεικτικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο 2022. 

 

6. Αντίγραφο της ασφαλιστικής βεβαίωσης που καταχωρίστηκε (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), η οποία αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ.1 του 
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άρθρου 85 του ν.4685/2020 και περιέχει κατ’ ελάχιστον τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τα ασφαλιστικά όρια και τους 

κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. 

 

7. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της 

Επιχείρησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταχωρίστηκε (upload) στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Με την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος δηλώνει υπεύθυνα: 

• Ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ, με αναφορά στον αριθμό εγγραφής και 

• Ότι θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας από την επιχείρηση οι «Όροι και 

υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου» που 

αναφέρονται στη φόρμα καταχώρισης δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων του ΗΜΑ. 

 

8. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην περίπτωση 

νομικών προσώπων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης κ.λ.π., γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

επαγγελματία που συμμετέχει στην ένωση. 

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα υποβάλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση του 

πιστοποιητικού, και θα συνυποβάλλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης. Επίσης, θα δηλώνει ότι 

θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο πριν από την έκδοση της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης. 

 

• Τεχνική Προσφορά 

  Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 

εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Θα αναγράφονται επίσης τα στοιχεία της συγκεκριμένης διαδικασίας ανάθεσης (ο αριθμός πρωτοκόλλου και η 

ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης) 

 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσης,  

όπου θα αναφέρονται η προσφερόμενη τιμή ανά περιοχή ακινήτων χωρίς Φ.Π.Α., το Φ.Π.Α. και η συνολική τιμή 
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με το Φ.Π.Α., η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον επιμέρους προϋπολογισμό της κάθε περιοχής ακινήτων, 

καθώς και το γενικό σύνολο των προσφερομένων τιμών χωρίς Φ.Π.Α., το Φ.Π.Α., και η συνολική τιμή με το 

Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ακινήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Συνεπώς θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία των πινάκων του 

εντύπου της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

προσφορά θα αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του οικονομικού φορέα. 

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε Ευρώ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αρχικά θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και θα εξεταστεί ο (υπο)φάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος και θα αξιολογηθεί. 

Στη συνέχεια, σε όσες προσφορές η ανωτέρω αξιολόγηση κριθεί θετική, θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των 

«Οικονομικών Προσφορών» τους. 

Μετά την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων την χαμηλότερη 

τιμή για το σύνολο των ακινήτων. 

 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει από την υπηρεσία μας μετά την ανάρτηση της 

απόφασης ανάθεσης. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Το παραπάνω διάστημα δύναται να παραταθεί, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας, σε περίπτωση έκτακτων 

καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες αποπεράτωσης θα πραγματοποιηθούν εντός 

του έτους 2022. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, 

ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

email: daokima@imathia.pkm.gov.gr (χωρίς να απαιτείται να είναι σφραγισμένη, Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)), μέχρι και τη Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 14.00. 

Προσφορές που θα περιέλθουν στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η διεύθυνση αποστολής προσφορών είναι η ακόλουθη: 

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  

 

mailto:daokima@imathia.pkm.gov.gr
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 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Μητροπόλεως 44, Βέροια   Τ.Κ.59132 

3ος όροφος, Γραφείο 6, Γραμματεία 

Τηλέφωνο Γραμματείας : 2331350146 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, δε λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις 

θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν από την υπηρεσία. 

 

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, στα τηλέφωνα 2331350203-197-160-143, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα email: 

vastzim@imathia.pkm.gov.gr και daokima@imathia.pkm.gov.gr . 

  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr). 

 

 

 

                                                                                                      Μ.Ε.Π. 

 

 

Η υπάλληλος 

Η 

προϊσταμένη 

Τμήματος 

Η αν. 

προϊσταμένη 

Δ/νσης 

 

O Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ημαθίας 

                 

    

Τζιμηροπούλου 

Βασιλική 

Κοκκινίδου 

Ελένη 

Δαμασιώτη-

Σπορέλα 

Δέσποινα 

                                                                                                       

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vastzim@imathia.pkm.gov.gr
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 12 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59132 

 

 

«Προσφορά για τον  καθαρισμό ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, υπό τη διαχείριση 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την αυτοφυή βλάστηση, αποκομιδή 

των αποβλήτων και μεταφορά τους, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ. 582389(20998)/12-08-2022 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 

 

Ο/Η …………………………………………………………………………………….,  

 

με Α.Φ.Μ. ……………………………. ,     Δ.Ο.Υ………………………….……….., 

 

 

καταθέτω την οικονομική μου προσφορά για τον καθαρισμό ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές, 

όπως αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, υπό τη διαχείριση του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την αυτοφυή βλάστηση, αποκομιδή των 

αποβλήτων και μεταφορά τους, αποδεχόμενος/η  πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της υπ’αριθμ. 

οικ. 582389(20998)/12-08-2022   πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε Ευρώ. 

 

 

α/α Περιγραφή είδους Προσφερόμενη τιμή  

(χωρίς ΦΠΑ)  

1 

Οικόπεδα με αριθμό 54, 52α, 52β, 53α, 310, 317, 316, 318, 319, 328, 

329, 93, 394, 399, 568, 638, 689, συνοικισμού Κλειδίου Ημαθίας 

 

                                                                          Φ.Π.Α. (24%)  

                                                          ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

   

2 

Οικόπεδα με αριθμό 254, 255, 256 258, 259, 260 και του δρόμου που 

περιλαμβάνεται μεταξύ των Ο.Τ. 54 και 55, συνοικισμού Σχοινά 

Αλεξάνδρειας Ημαθίας 

 

                                                                          Φ.Π.Α. (24%)  

                                                          ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

 
  

4 Οικόπεδο στην οδό Σμύρνης  συνοικισμού Βέροιας Ημαθίας  

                                                                           Φ.Π.Α. (24%)  

                                                           ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

(άθροισμα των παραπάνω) 

 

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……………./……………../2022 

                                                                                   

                                                                                Υπογραφή / Σφραγίδα 




