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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» στο Μέτρο 20 του προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». 

 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030393073 
 
 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» , με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει. 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την 

υλοποίηση του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο  Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της 

ΕΥΔ ΠΑΑ, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ENGICON I.K.E-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  & 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» να καταθέσει την προσφορά του έως την 14/10/2021 και ώρα 15.00  εγγράφως σε 

κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58, 

10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Παράρτημα  της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

παρούσας. 

 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

 

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην 

οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και 

συμπ/νου ΦΠΑ).  

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)  

2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr). 

3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ). 

6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του. 

 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 

της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.  

 

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα και τον έλεγχο πληρότητας των 

υποβληθέντων στοιχείων από την ΕΥΔ ΠΑΑ ακολουθεί η απόφαση ανάθεσης του έργου.  

Μετά την υπογραφή της ανάθεσης θα κληθεί ο ανάδοχος να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ποσού 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική 

σύμβαση. 

                                                   

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 

(http://www.agrotikianaptixi.gr/). 

 

                                                                                                         Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                          

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ    

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2021ΣΕ08210024) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
 14/10/2021, ημέρα  και ώρα 15:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58, 

10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%: 37.200,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες και 

διακόσια ευρώ) 

CPV: 
71621000-7 (Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής 

συμβουλών).   

Διάρκεια Συμφωνητικού: Tέσσερεις  (4) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού/οικονομικού αντικειμένου] 

                                   

1.1. Αντικείμενο του έργου  

Στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) έχει ενταχθεί η πράξη: «Αρδευτικά δίκτυα 

αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» στο πλαίσιο της οποίας προβλέπονται, 

εκτός των άλλων, διαδικασίες απαλλοτρίωσης για την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης.  

Το έργο: «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» αφορά την 

κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την αξιοποίηση των νερών του Φράγματος - Ταμιευτήρα που έχει 

ήδη κατασκευασθεί επί του ποταμού Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας. 

Ειδικότερα προβλέπονται:   

● Κεντρικός αγωγός μεταφοράς νερού από το Φράγμα Φιλιατριvό, χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου 

D1000, μήκους 3.372 m. Το μήκος των αγωγών πού θα συνδέουν τον κύριο αγωγό με τις δεξαμενές θα 

είναι 8.803 m και οι αγωγοί μεταφοράς αρδευτικού νερού θα έχουν μήκος 12.677m.  

● Δεξαμενές Δ1, ΔΦ1, Δ2, ΔΦ2, Δ3 και ΔΦ3 εντός της κάθε ζώνης 1,2,3, θα κατασκευαστούν στο 

μεγαλύτερό τους τμήμα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο συνολικός τους όγκος θα ανέρχεται 

σε 6.000 m3 (2.000 m3 περίπου έκαστη).  

● Αγροτικοί οδοί συνολικού μήκους 50km και νέοι δρόμοι μήκους περίπου 22km. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της Eιδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) για την επίσπευση της διαδικασίας απόδοσης των χώρων 

εκτέλεσης του έργου για τους οποίους δεν έχει εκπονηθεί ακόμη μελέτη κτηματογράφησης. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί: 

• στην κτηματογράφηση και στη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών 

πινάκων.  

• στην υποστήριξη της ΕΥΕ ΠΑΑ για την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση των 

διαδικασιών απαλλοτρίωσης της ανωτέρω έκτασης,  

• στη διενέργεια  επιτόπιων αυτοψιών στη θέση του έργου, εφόσον απαιτηθεί, 

• στη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς αναφορικά με τις διαδικασίες 

απαλλοτρίωσης της ανωτέρω έκτασης. 

Σημειώνεται ότι το έργο έχει ήδη υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 7Α του κώδικα Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων με την ΠΥΣ αριθμ. 12 της 29-4-2020 (215 Α΄). 

 

Παραδοτέα του Έργου και Χρόνοι Παράδοσης 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σχετικής σύμβασης  θα είναι 4 μήνες 
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από την υπογραφή της. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και αφού δοθούν τα 

υπάρχοντα στοιχεία  από την υπηρεσία θα παραδοθεί  Έκθεση Εκτίμησης Έργου.  

Εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή  της σύμβασης θα παραδοθεί το σύνολο του τεχνικού 

αντικειμένου. 

 

1.2.   Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης του Έργου  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την 

υπογραφή της. Με την οριστική παραλαβή καθενός από τα 2  παραδοτέα με την έκδοση  αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας,  θα καταβάλλεται το αναλογούν τίμημα της 

συνολικής αμοιβής του αναδόχου. 

  

1.3.   Προϋπολογισμός έργου  –  τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα  χιλιάδων (30.000,00) ευρώ  πλέον ΦΠΑ 

24%, δηλαδή συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων  (37.200,00) ευρώ. 

Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή καθενός 

παραδοτέου. Μετά από έκαστη οριστική παραλαβή θα καταβάλλεται το αναλογούν τίμημα της 

συνολικής αμοιβής του Αναδόχου ως εξής:  

-1η δόση,  που  αντιστοιχεί στο  30 % του συμβατικού τιμήματος με τον  αναλογούντα  ΦΠΑ μετά τη 

οριστική παραλαβή της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου (1ο παραδοτέο). 

-2η δόση, που αντιστοιχεί στο 70% του συμβατικού τιμήματος με τον  αναλογούντα  ΦΠΑ μετά την 

παράδοση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου  (2ο  παραδοτέο). 

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στην αμοιβή του περιλαμβάνονται 

όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της αναθέτουσας Αρχής.                          
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