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ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφοράς για την προµήθεια υπηρεσιών ολοκλήρωσης διαδικασιών 
κτηµατογράφησης, εν όψει της ένταξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο Νέων Περιοχών»  
 
 
 
Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε, έως την 19/2/2015 ,  ηµέρα Πέµπτη , τη σφραγισµένη 
προσφορά σας για την προµήθεια υπηρεσιών ολοκλήρωσης διαδικασιών κτηµατογράφησης,  εν 
όψει της ένταξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο Νέων Περιοχών ( στο υπόλοιπο της Π.Ε Τρικάλων   
της Περιφέρειας Θεσσαλίας , καθώς και στους Καλλικρατικούς  δήµους Έδεσσας και Αλµωπίας 
της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας)  µε βάση τα όσα αναφέρονται στο 
συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.   
 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται µέχρι ποσού 15.000,00€,  πλέον Φ.Π.Α. 

Η τιµή θα αναλύεται ως εξής: 

α) Συνολική τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων. 

β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί της  ανωτέρω τιµής. 

γ) Συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής  κρατήσεις: 0,10% της συνολικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ΄ 
αυτού. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 8% επί του ποσού που προκύπτει µετά την 
αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου. 

Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη 
πρόσκληση της Υπηρεσίας, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει (για τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά παρέχονται πληροφορίες στο τηλ. 213 211 63 42) , καθώς και εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού που καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συνόλου του έργου από την αρµόδια επιτροπή του Τ. Π. & ∆ανείων.  
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   ΣΥΝ/ΝΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (1 σελ.) 
    
   ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ : ∆2 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 



 

ΘΕΜΑ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ν. 2308/1995 (∆2)» 

 

 

1.Ολη η προεργασία ( τουλάχιστον ) π.χ. ανεύρεση φακέλου , αξιολόγηση 

περιεχοµένου , σκανάρισµα θα γίνει σε χώρο του ταµείου ( αρχείο) . Σε 

ειδικά διαµορφωµένο χώρο του ταµείου µε την εποπτεία προσωπικού του 

ταµείου . 

Αν κατά την αξιολόγηση ενός φακέλου προκύψει ότι αυτός δεν αφορά 

την παρούσα φάση αλλά άλλες που έχουν προηγηθεί ( ή έπονται ) , ο 

ανάδοχος θα καθορίσει την συγκεκριµένη φάση στην οποία ανήκει ο 

φάκελος . 

2. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την 

ψηφιοποίηση και την καταγραφή παρέχεται από τον ανάδοχο.  

3. Το πλήθος των προς υποβολή δικαιωµάτων ανέρχεται το πολύ σε 

1700. Αναλυτικότερα για το υπόλοιπο του νοµού Τρικάλων ανέρχεται το 

πολύ σε 1130 και για το υπόλοιπο του νοµού Πέλλας το πολύ σε 570.  

Το πλήθος των σελίδων που θα σκαναριστούν για να τεκµηριωθούν τα 

δικαιώµατα είναι απεριορίστου. 

4. Μόρφη σκαναρισµένων εγγράφων MULTI –PAGE TIF ανάλυση 150 

ή 200 DPI ή MULTI PAGE PDF ισοδύναµης ανάλυσης. 

5. Τα προς υποβολή δικαιώµατα µε τα πλήρη στοιχεία τους καθώς και τα 

σκαναρισµένα έγγραφα αντιστοιχισµένα µε το αντίστοιχο δικαίωµα θα 

παραθοδούν στο τέλος της εργασίας σε οπτικό µέσο σε δύο αντίγραφα. 

Στα στοιχεία που θα παραλήφθουν θα περιέχονται σε ηλεκτρονική µορφή 

τα πλήρη στοιχεία της δήλωσης , ο αριθµός πρωτοκόλλου παραλαβής της 

δήλωσης  , αριθµός δανείου που αφορά και το όνοµα του αρχείου που 

περιέχει τα συνηµµένα δικαιολογητικά έγγραφα . 

6. Τα δικαιώµατα µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα παραδοθούν στα 

κατά τόπους κτηµατολογικά γραφεία σε οποιαδήποτε µορφή τους ζητηθεί  

7. Τα δικαιώµατα παραδίδονται µε φυσική παρουσία στα κατά τόπους 

κτηµατολογικά γραφεία και τους δήµους που το κάθε κτηµατολογικό 

γραφείο παρακολουθεί.  

Η Εµπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων για όσους έχουν δικαίωµα επί των 

ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών 

Ο.Τ.Α στο υπόλοιπο της Π.Ε. Τρικάλων καθώς και στους 

Καλλικρατικούς ∆ήµους Εδεσσας  και Αλµωπίας της Π.Ε. Πέλλας 

ανέρχεται στους 3 µήνες µε την έναρξη συλλογής τους από 1-12-2014 

 
 
 
 
 


