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Ελευσίνα,

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον ορισμό συμβολαιογράφου
για την ολοκλήρωση αγοράς ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου
Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο
κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων)
με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών,προϋπολογισμού
600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις»,
3. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις»,
6. Το εδάφιο 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
7. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
10. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
11. Την υπ’ αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
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οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
14. Την υπ. αρ. 34/2020 (ΑΔΑ:
15. Την υπ’ αριθ. 457959/01-07-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
2763/τ. Β΄/07-07-2020) με θέμα:«Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα
της Περιφέρειας Αττικής»
16. Tην υπ. αρ. 1822/2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΖΚ7Λ7-ΤΡ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: «Εισήγηση για την αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη καιΓεωργίου
Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, στο πλαίσιο
κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με
ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών»
17. Το υπ. αρ. 439430/1-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με θέμα: «Αίτημα
για τον ορισμό εκτιμητή για την αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και
Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο
πλαίσιο κατακευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης
Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών».
18. Την υπ. αρ. 2783/2019 (ΑΔΑ:9Ε7Ζ7Λ7-ΛΓ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: «’Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ορισμό εκτιμητή για την
αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της
απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο κατακευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής
Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των
σιδηροδρομικών γραμμών συνολικού ύψους 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ»
19. Την αριθ. πρωτ. 779486/29-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΟΑΛ7Λ7-6Δ2) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 1.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 0879 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α
3120 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα.
20. Την υπ. πρωτ. 4603/3-1-2020 (ΑΔΑ:6ΦΨ87Λ7-ΗΓΡ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 1.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 0879 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α
975 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα.
21. Την υπ. αρ. 817131/11-12-2019 Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για τον ορισμό
εκτιμητή για την αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου
λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, στο πλαίσιο κατασκευής
της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη
διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών προϋπολογισμού 1.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
22. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την ανωτέρω Πρόσκληση
23. Την υπ. αρ. 856937/23-12-2019 Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής προσφορών
για τον ορισμό εκτιμητή για την αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και
Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, στο
πλαίσιο κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης
Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών
προϋπολογισμού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24. Την υπ.αρ. 5980/3-1-2020 προσφορά της κας Στυλιανής Αυγερίκου
25. Την υπ’ αριθ. 872661/31-12-2019 προσφορά της κας Πίττου Μαρίας
26. Την
υπ.
αρ.
106645/7-2-2020
(ΑΔΑ:6ΓΡΡ7Λ7-ΟΣΓ)
απόφαση
του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με θέμα: «Ορισμός εκτιμητή για την αγορά ακινήτου
των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της
απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, στο πλάισιο κατασκευής της υπ. αρ. 9
Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση
των σιδηροδρομικών γραμμών»
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27. Το υπ. αρ. 204212/11-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με το οποίο
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η έκθεση εκτίμησης για το ανωτέρω ακίνητο
28. Το υπ.αρ. 277130/4-5-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Γραφείο
Νομοθετικού Συντονισμού και ΔικαστικώνΥποθέσεων ΠΕΔΑ
29. Το υπ. αρ. 293494/12-5-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και
Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕΔΑ
30. Την υπ. αρ. 954/2020(ΑΔΑ:ΨΨΧΔ7Λ7-ΡΧΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: «Α)Αποδοχή της γνωμοδότησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας για την
αγορά του ακινήτου της Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης
της υπό απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο κατασκευής της υπ. αρ. 9
Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης διυλιστηρίων) βάσει της παρ. 1 του άρθρου
176 του Ν. 3852/2010 και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δώδεκα
χιλιάδων (12.000,00) € για την αγορά ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου
Φράγκου βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης εκτίμησης της πιστοποιημένης
εκτιμήτριας, για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής
31. Την υπ. αρ. 365415/4-6-2020(ΑΔΑ:61ΙΥ7Λ7-5Ψ1)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 7241 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1992 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα.
32. Την υπ. αρ. 1379/2020 (ΑΔΑ:ΩΩΦ97Λ7-ΜΤΟ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ορισμό
συμβολαιολγράφου για την ολοκλήρωση αγοράς ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη
και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, στο
πλάισιο κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης
Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών,
συνολικού ύψους 600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
33. Την υπ. αρ. 579238/6-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΥΘ7Λ7-40Ω) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 600,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 0894 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α
2226 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

ΚΑΛΕΙ
Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος
Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 23/10/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές
προσφορές για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου των
Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης
ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο κατακευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης
Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών, με τη διαδικασία
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προς παροχή
υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄, που επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι ο ορισμός για τον ορισμό συμβολαιογράφου για
την ολοκλήρωση αγοράς (σύναψη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας, δήλωση φόρου
μεταβίβασης ακινήτου προς Δ.Ο.Υ., τυχόν μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο και
κτηματολόγιο κλπ), ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης
της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής
Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών
γραμμών,συνολικού προϋπολογισμού 600,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως
αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα
πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση της
αγοράς ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω
κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο κατακευής
της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με
ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά, για την υπηρεσία που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα αξία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’
75) ΄, όπως εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει ότι:
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
 Αναλαμβάνει να παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία που αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για την οποία κάνει προσφορά.
2.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση
και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για
Νομικά Πρόσωπα.

Γ. Κρατήσεις – Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Ταμειακή Διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής
σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/09-05-2013) υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές
μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» παρ. 3 υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία
είναι τα παρακάτω :
1. Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής.
2. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων
των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με
σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κατόπιν της έκδοσης
βεβαίωσης από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων της
Π.Ε.Δυτ. Αττικής.
3. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την υπηρεσία.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
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Ο Προϋπολογισμός για την παροχή της υπηρεσίας του ορισμού συμβολαιογράφου για την
ολοκλήρωση αγοράς (σύναψη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας, δήλωση
φόρου μεταβίβασης ακινήτου προς Δ.Ο.Υ., τυχόν μεταγραφή στο οικείο
υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο κλπ), ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και
Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο
πλαίσιο κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων)
με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών,θα επιβαρύνουν τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 0894 κατά εξακόσια ευρώ (600,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών
στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο
306.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του
Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της
Π.Ε.Δ.Α, - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 306.
Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη διαδρομή
Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ως αντικείμενο της παρούσης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών της ολοκλήρωσης της αγοράς
ακινήτου των Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της
απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο πλαίσιο κατακευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού
(τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών
γραμμών,με τη σύναψη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας, δήλωση φόρου
μεταβίβασης ακινήτου προς Δ.Ο.Υ., τυχόν μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο και
κτηματολόγιο κλπ και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πιθανόν χρειαστεί για την περάτωση της
ανωτέρω υπηρεσίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντός τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία της έγγραφης ανάθεσης από την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.
Όλα όσα περιέχονται στην παρούσα αναφέρονται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργασίες
και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή
τους.
Στον προαναφερθέντα συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσεως δαπάνες και γενικά έξοδα του Αναδόχου που
είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως αμοιβές, ασφάλεια,
έξοδα μετακινήσεων του, δαπάνες αντιγράφων, δαπάνες επικοινωνίας και συναντήσεων με την
Υπηρεσία και τους εμπλεκομένους φορείς και δικαστικές αρχές, όπου αυτό απαιτείται, δαπάνες
συλλογής, προμήθειας και επεξεργασίας στοιχείων απαραιτήτων για τις εκτιμήσεις, λογισμικό,
αναλώσιμα, κρατήσεις, φόροι και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες εδώ αλλά
αναγκαίες για την εκτέλεση της παρούσας και την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του,
καθώς και το όφελος του.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση της παρούσας που θα του
ανατίθεται σε τρίτο πρόσωπο.
Ο ανάδοχος με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εγγυάται την πιστή τήρηση των όρων
και των υποχρεώσεών του, όπως προκύπτουν από την παρούσα και την οικονομική
προσφορά του κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται:





Να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε περίπτωση που
χρησιμοποιήσει προσωπικό για την ολοκλήρωση της παρούσας ή μέρος της.
Να αναλαμβάνει όλα τα κατάλληλα, για κάθε περίπτωση μέτρα, ως προς αποφυγή
ατυχημάτων και ζημιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που
μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία στον είτε στον ίδιο, είτε στο προσωπικό που
χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος καθώς και προς τρίτα πρόσωπα.
Να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
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Να τηρεί τους όρους της παρούσας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
Να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τα ζητούμενα από την παρούσα.
Να συλλέξει από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. 2131601355
ΓΚΡΕΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ) και το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Διακστικών Υποθέσεων
της Π.Ε.Δ.Α.(2132047046 ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ), τα υπάρχοντα απαραίτητα στοιχεία τα οποία
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα
Τον Ανάδοχο βαρύνει το καθήκον της απόλυτης εχεμύθειας ως προς το περιεχόμενο του
συνόλου των εγγράφων που θα του παραδοθεί προκειμένου να εκτελέσει επιτυχώς τις
εργασίες της παρούσας. Το περιεχόμενο των ανωτέρω εγγράφων είναι εμπιστευτικό και
απόρρητο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό ή να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή αναφερθεί οποτεδήποτε ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο
τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό, ούτε να γίνει οποιαδήποτε δημόσια αναφορά επ΄ αυτού.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8d5e8f60374a91379aae43 στις 19/10/20 12:39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορις
μός

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Ορισμός
συμβολαιογράφου
για
την
ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου των
Εριφύλης
Ρουτζάκη
και
Γεωργίου
Φράγκου
λόγω
κατάληψης
της
απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους,στο
πλαίσιο κατακευής της υπ. αρ. 9
Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης
Διυλιστηρίων) με ανισόπεδη διασταύρωση
των σιδηροδρομικών γραμμών με τη
σύναψη και υπογραφή συμβολαίου
αγοραπωλησίας,
δήλωση
φόρου
μεταβίβασης ακινήτου προς Δ.Ο.Υ., τυχόν
μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο
και κτηματολόγιο κλπ και οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια πιθανόν χρειαστεί για την
περάτωση της ανωτέρω υπηρεσίας
Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς)
Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α. (ολογράφως)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της
οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Αναλαμβάνω να προμηθεύσω το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για την οποία κάνω
προσφορά.

(4)

Ημερομηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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