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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΩ.ΠΣ

Καλαμάτα   

Πληροφορίες
Ταχ. 
Διεύθυνση
Τηλ.
FAX
E-mail

:
:

:
:
:

Νίκη Αφαλέα 
Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
2721360867
2721360708 
n.afalea@kalamata.gr

Προς:    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξης  Εφαρμογής 
περιοχής Κηπούπολης  στο Κτηματολόγιο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξης  Εφαρμογής περιοχής 

Κηπούπολης  στο Κτηματολόγιο», (Κ.Α. 40.7413.42 – εγκεκρ. πίστωση 13.648,68 € από Δ.Π. και 

προϋπολογισμού μελέτης 13.648,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Καλεί όσους ενδιαφέρονται με πτυχίο που ανήκει στην κατηγορία μελετών Τοπογραφίας 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παρ. 3.15 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, να αποστείλουν σε 

κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους (συν/νο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς), όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την παροχή 

υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 01/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου 

Καλαμάτας. 

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

http://www.kalamata.gr/
mailto:polites@kalamata.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f4775800115e3ef37cbc0cf στις 07/09/20 09:33
www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700    2721360760  polites@kalamata.gr         

Η παροχή υπηρεσίας αφορά (CPV:40.7413.42):

Α/Α Παρεχόμενη υπηρεσία Αριθμος 
Τιμολογ. Μονάδα Ποσότητα Τιμή ( € ) Δαπάνη 

Μερική ( € ) 

1 

Διεργασίες για την καταχώριση της 
κυρωμένης πράξης εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο:

I. Σύνδεση χωρικά και περιγραφικά 
των στοιχείων των ιδιοκτητών, 
των δικαιωμάτων και των 
αρχικών ιδιοκτησιών 
μεταξύτων ψηφιακών βάσεων 
της Πράξης εφαρμογής και 
του Κτηματολογίου

II. Δημιουργία βάσης δεδομένων 
με αντιστοίχιση αρχικών και 
τελικών ιδιοκτησιών της 
Πράξης Εφαρμογής

III. Αντιστοίχιση των τελικών 
ιδιοκτησιών (ιδιοκτήτες, 
γεωτεμάχια,δικαιώματα) της 
Πράξης Εφαρμογής με τα 
αντίστοιχα στοιχεία της βάσης 
του Εθνικού Κτηματολογίου

IV. Δημιουργία πινάκων οφειλών 
και αποζημιώσεων που 
προκύπτουν από την Πράξη 
εφαρμογής για την 
καταχώρησή τους στη βάση 
του Εθνικού Κτηματολογίου

V. Δημιουργία Παραδοτέων 
(χωρικά στοιχεία *.dwg ή 
*.shp,περιγραφικά στοιχεία 
*.mdb και τα κατάλληλα 
αρχεία metadata*.xml)

Διορθώσεις μετά τους ελέγχους της 
"Ελληνικό Κτηματολόγιο" και 
επανυποβολή

25 300,00 7.500,00

2 

Οριστική καταχώριση -
Συμμετοχή στη διαδικασία 
μεταγραφής τίτλων κυριότητας 
του συνόλου των νέων 
ιδιοκτησιών στο αρμόδιο 
Κτηματολογικό Γραφείο

Α.Τ.1 Α/Η

5 300,00 1.500,00 

Εργασίες 9.000,00

Συντελεστής τκ=1.223 για αμοιβές 2020 (αρθρ.ΓΕΝ.3 εγκ.2 
ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-3-2020) 11.007,00

Φ.Π.Α. 24,00% 2.641,68

Γενικό Σύνολο : 13.648,68

Περισσότερες πληροφορίες στην κ. Νίκη Αφαλέα (Τμημα ΧΩ.ΠΣ. Δνση Πολεοδομίας  , Αθηνών 99, 

γραφείο 2.22, τηλ.2721360867). 

Συνημμένα :

1. Εγκεκριμένη 1/2020 Μελέτη 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος  

Νίκος Μπασακίδης  
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