
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υπηρεςία μίςθωςησ 

αυτοκινοφμενου  ιςοπεδωτή γαιϊν (grader) για τη βελτίωςη βατότητασ του αγροτικοφ 

οδικοφ δικτφου Σομζα Αξιοφ. 

Ο Γενικόσ Οργανιςμόσ Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκησ – Λαγκαδά 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8.8.2016) "Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (Προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ", 
όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, 
 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.7.2010) για την ενίςχυςη τησ 
διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, 
διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια", 
όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, 

 
3. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ/15.9.2011) "Σφςταςη Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 

Δημοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςη του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– 
Προπτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ και άλλεσ διατάξεισ", όπωσ τροποποιήθηκε και 
ιςχφει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/Αϋ/2.2.2014), 
 

4. Την 57654/2017 απόφαςη του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξησ (ΦΕΚ  
1781/Βϋ/23.5.2017) για τη ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ 
ου Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ 
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Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ, 
 

5. Τον Κανονιςμό Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ (ΚΕΥ) του Οργανιςμοφ,  
 

6. Την πράξη 22/29.7.2022 θζμα 4ο του Δ.Σ. για την ζγκριςη του ςχετικοφ πρωτογενοφσ 
αιτήματοσ του Οργανιςμοφ (ΑΔΑΜ: 22REQ010994183), 

 

Ανακοινϊνει ότι προτίθεται να προβεί ςε διαδικαςία απευθείασ ανάθεςησ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8.8.2016) "Δημόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (Προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)", για την υπηρεςία μίςθωςησ αυτοκινοφμενου ιςοπεδωτή γαιϊν 
(grader) για τη βελτίωςη βατότητασ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου Σομζα Αξιοφ, με 
κριτήριο αξιολόγηςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τησ τιμήσ. 

Η ςυνολική προχπολογιςθείςα δαπάνη τησ εν λόγω ανάθεςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 
22.320,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (18.000,00€ άνευ ΦΠΑ), ςε βάροσ  του άρθρου 
3 του κεφαλαίου 7 τησ ομάδασ δαπανϊν 48 ¨Διάφορεσ δαπάνεσ¨ του αριθμοφ λογαριαςμοφ 
εξόδων 484 ¨Ανακαταςκευή ζργων ¨ από τον πρόςθετο προχπολογιςμό εξόδων 2022 

ζχει προβλεφθεί ςυνολική πίςτωςη ποςοφ 4.365.564,00€ (υπολειπόμενο ποςό 
3.893.359,65€) για την κάλυψη και αυτήσ τησ δαπάνησ,  

Δφναται να γίνει με απευθείασ ανάθεςη και διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
 
Η παροφςα πρόςκληςη υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποθζςεισ: 

 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Με την παροφςα πρόςκληςη προβλζπεται η μίςθωςη αυτοκοκινοφμενου ιςοπεδωτή γαιϊν 
(grader) για τη βελτίωςη βατότητασ και τη δημιουργία ομαλοφσ επιφάνειασ οδοςτρϊματοσ 
600.000 m2 ςτο αγροτικό οδικό δίκτυο Τομζα Αξιοφ. 
Συγκεκριμζνα, προβλζπεται η εξομάλυνςη και αποκατάςταςη τησ επιφάνειασ του 
οδοςτρϊματοσ (αποξζςεισ, αφαίρεςη χαλαρϊν επιφανειακϊν ςτρϊςεων, ομαλοποίηςη 
τυχόν τροχαυλακϊςεων κ.τ.λ.) και η διαμόρφωςη των ερειςμάτων εκατζρωθεν τησ 
αγροτικήσ οδοφ.  
 
Αντικείμενο του αναδόχου 
   

α/α Περιγραφή m2 

1. Yπηρεςία μίςθωςησ αυτοκινοφμενου  ιςοπεδωτή 
γαιϊν (grader), για την βελτίωςη βατότητασ του 
αγροτικοφ οδικοφ δικτφου ςτον Τομζα Αξιοφ. 

600.000 

   

 
 
 



   2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα με τη δυνατότητα 
εκτζλεςησ χωματουργικϊν εργαςιϊν. 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ είναι τα παρακάτω:  
1. Αςφαλιςτική ενημερότητα ςυμμετοχήσ ςε διαγωνιςμοφσ ςε ιςχφ, τόςο κατά τον χρόνο 
υποβολήσ τησ προςφοράσ όςο και κατά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 
Επιςημαίνεται ότι απαιτείται αςφαλιςτική ενημερότητα για την είςπραξη εκκαθαριςμζνων 
απαιτήςεων ςε ιςχφ, κατά την αποπληρωμή του τιμολογίου  
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήςη εκτόσ είςπραξησ ςε ιςχφ,  τόςο κατά 
τον χρόνο υποβολήσ τησ προςφοράσ όςο και κατά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 
Επιςημαίνεται ότι απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την είςπραξη χρημάτων από 
φορείσ του Δημοςίου Τομζα (πλην Κεντρικήσ Διοίκηςησ) ςε ιςχφ, κατά την αποπληρωμή του 
τιμολογίου. 
3. Αςφαλιςτήριο του εν λόγω μηχανήματοσ ςε ιςχφ 
 

4. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στον ςφραγιςμζνο Φάκελο Προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξήσ: 

 Η λζξη «Προςφορά» ή η φράςη «Φάκελοσ Προςφοράσ», 

 Η επωνυμία τησ αναθζτουςασ αρχήσ, 

 Ο αριθμόσ πρωτοκόλλου τησ παροφςασ πρόςκληςησ, 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Ο φάκελοσ θα περιλαμβάνει δφο (2) ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, 

 Τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ, όπωσ αναφζρονται ςτη 
ςχετική παράγραφο τησ παροφςασ, 

 Τον ςφραγιςμζνο φάκελο τησ οικονομικήσ προςφοράσ, ο οποίοσ θα περιλαμβάνει 
ςυμπληρωμζνο το ζντυπο του παραρτήματοσ τησ παροφςασ. 

 

Οι προςφορζσ κατατίθενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, μζχρι την Παραςκευή 16 
επτεμβρίου 2022 και ϊρα  14:00 ςτην ζδρα του Γ.Ο.Ε.Β. (26ησ Οκτωβρίου 43, 546 27 – 
Θεςςαλονίκη, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κζντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2οσ όροφοσ, δεξιά 
πτζρυγα), υπόψη  Σομζα Αξιοφ και Σμήματοσ Λειτουργίασ και Αξιοποίηςησ Ζργων. 
Η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ςε μη δημόςια 
ςυνεδρίαςη εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν από τη λήξη του χρόνου υποβολήσ 
προςφορϊν. 

                                                                                                
 
 
                                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 
    
                                                                                                          
                                                                                                               Μ. ΜΠΑΝΣΗ 
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Ι. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

 Ε-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
ΠΡΟ: Γενικό Οργανιςμό Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκησ-Λαγκαδά 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κόςτοσ (€) 

 

Μίςθωςη αυτοκινοφμενου ιςοπεδωτή γαιϊν (grader) για 

τη βελτίωςη βατότητασ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου 

Σομζα Αξιοφ  

Φ.Π.Α. 24%  

υνολικό Κόςτοσ Τπηρεςιϊν με Φ.Π.Α. 24%  

 
Δηλϊνω υπεφθυνα ότι : 

 Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ. 

 Η προςφορά ιςχφει μζχρι 30.11.2022 από την επόμενη τησ διενζργειασ τησ 
διαδικαςίασ τησ ανάθεςησ. 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
                      
                    

 

 
 

                                                              


