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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ» 

        
1. Πληροφοριακά Στοιχεία 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή 
Ενότητα Χίου 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4782/2021) 

Τύπος Έργου: Τεχνική Υπηρεσία 

Τίτλος Έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ 

CPV: 71322500 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 35.000,00 (με Φ.Π.Α 24%) 

Χρηματοδότηση / Φορέας χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ με 
ΚΕ2020ΚΑΠ5000009  

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου – προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών:  

15/06/2022 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31) 

 
2. Αντικείμενο της Σύμβασης  
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την 

τεχνική υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ». Η τεχνική υπηρεσία θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς και τα οριζόμενα 
στη Τεχνική Περιγραφή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 

Χίος,  24/05/2022 
             Αρ. Πρωτ.: 2337 

mailto:d.technikonerg@chios.pvaigaiou.gov.gr
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3. Τεχνική περιγραφή υπηρεσίας 

 
Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει για τον οδικό άξονα Αγία Ερμιόνη – Αγία Φωτεινή – 
Καταρράκτης: 
 

• Μελέτη Προωθημένης Αναγνώρισης Οδοποιίας, κλίμακα 1:5.000 
Η Μελέτη θα συνταχθεί με αξιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων ΓΥΣ 1:5.000, δορυφορικών 
ειδώλων ή / και ορθοφωτοχαρτών, καθώς και τυχόν διαθέσιμα από το Κτηματολόγιο μοντέλα 
εδάφους. 
Θα διερευνηθούν οι πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις όδευσης του οδικού άξονα, με συνδυασμό 
αναβαθμίσεων υφιστάμενων οδικών τμημάτων και τμημάτων νέων χαράξεων, οι οποίες θα 
αξιολογηθούν συγκριτικά, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η Προτιμητέα Λύση με τη σύμφωνη 
γνώμη της Υπηρεσίας. 
 

• Γεωλογική αναγνώριση σε κλίμακα 1:5.000 για την υποστήριξη της Μελέτης Οδοποιίας. 
 

4. Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων εργασιών θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (28.225,81€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού 
ποσού έως τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων εργασιών κατανέμεται ως εξής: 

α/α Εργασία Κόστος (€) 

 
 
 
 

1 

 
 

Μελέτη Προωθημένης Αναγνώρισης Οδοποιίας, κλίμακα 1:5.000 

Η Μελέτη θα συνταχθεί με αξιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων ΓΥΣ 

1:5.000, δορυφορικών ειδώλων ή / και ορθοφωτοχαρτών, καθώς και 

τυχόν διαθέσιμα από το Κτηματολόγιο μοντέλα εδάφους. 

Θα διερευνηθούν οι πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις όδευσης του 

οδικού άξονα, με συνδυασμό αναβαθμίσεων υφιστάμενων οδικών 

τμημάτων και τμημάτων νέων χαράξεων, οι οποίες θα αξιολογηθούν 

συγκριτικά, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η Προτιμητέα Λύση με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Γεωλογική αναγνώριση σε κλίμακα 1:5.000 για την υποστήριξη της 

Μελέτης Οδοποιίας. 

 
 
 
 

28.225,81 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 28.225,81 

    ΦΠΑ 24% 6.774,19 

                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 

 
5. Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ και ειδικότερα το έργο με κωδ. 
ΚΕ2020ΚΑΠ5000009 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ». 
 
Η ως άνω δαπάνη εγκρίθηκε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 19/1-3-2022 (ΑΔΑ: 
6Ζ6Η7ΛΩ-ΝΨΛ) σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 15005/629-15/03/2022 (ΑΔΑΜ: 
21REQ010289392 2022-03-30) (ΑΔΑ:ΨΚΨΝ7ΛΩ-94Ψ) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού-
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Δημοσιονομικού Ελέγχου, Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Χίου περί Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την πληρωμή του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ», ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (35.000,00€) του Φορέα 91105-001 και Κ.Α.Ε. 2071.9779.0001. 
 

6. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής. Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
H διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 
 

7. Κατάθεση προσφοράς 
Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31) έως τις 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, στον οποίο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς: Προσφορά για την παροχή τεχνικής υπηρεσίας 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ», αναφέροντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας 
πρόσκλησης. 
Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, 
θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 
 

8. Περιεχόμενο φακέλου προσφορών 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 
α) την οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, όπου: 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, 
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 Θα αναγράφεται τόσο το συνολικό κόστος των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, όσο και το συνολικό 

κόστος με ΦΠΑ. 
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Μητρώο Μελετητών που δραστηριοποιείται στην κατηγορία μελετών 
10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες) Β’ τάξης και άνω, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στη βασική του στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς αποδεδειγμένης 
ανάλογης ικανοποιητικής εμπειρίας. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και ότι οι προσφερόμενες εργασίες πληρούν τις αιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από 
την διαδικασία σύναψης σύμβασης, που αναγράφονται στα άρθρα 73 και 80 του Ν 4412/2016, έτσι 
όπως τροποποιήθηκε. 
 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική. Εάν η προσφορά αναγράφει 
χρόνο ισχύος μικρότερο θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
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10. Διάρκεια της σύμβασης 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του φακέλου για την προκήρυξη μελέτης του δρόμου πρόσβασης δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

11. Υπογραφή σύμβασης - Δικαιολογητικά ανάθεσης 
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάθεσης: 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 4605/19). 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 (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
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). 
ε. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια οικονομική Υπηρεσία. 
 

12. Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία 

ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Επίσης, εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη. 

 
13. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής 
Η επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής που θα συγκροτηθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου είναι 

αρμόδια για την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των αιτούμενων εργασιών και για την 
πλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 
 

14. Πληρωμή – Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα μετά την παράδοση του συνόλου των εργασιών και 

την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών / δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 
200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, πλην του ΦΠΑ. 
 

15. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
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διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 
 

16. Παροχή διευκρινίσεων 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31, 1ος όροφος), αρμόδια υπάλληλος: 
Μαρία Τσιαδή, αρ. τηλ.: 22713- 50527. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ. 
 
 
 
 
 
E.Δ. 
1. Φ. Δ/νσης 
2. Πρ/νη Τμ. Συγκ/κών Έργων 
3. Φ.Ε. 
4. Χ.Α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Αν. Προϊστάμενος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου  
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 
Π.Ε. Χημικός Μηχανικός 
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Πίνακας Αποδεκτών 
 
1. ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ 
Μονεμβασίας 27, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ. 210 6844044, Fax : 2106847692, e-mail : dromos@dromosnet.com  
 Α.Μ. ΓΕΜ : 354 
 
2. Μ.ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ - Φ.ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΕ (ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ) 
Μιαούλη 26, 146 71 Νέα Ερυθραία 
Τηλ. 210 8054421, e-mail : email@astrolabe.gr 
A.M. ΓΕΜ : 681 
  
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ  
Νηρέως 10, 175 61 Π. Φάληρο 
Τηλ. 210 9854850, Fax : 210 9858929, e-mail : info@vmconsulting.gr 
A.M. ΓΕΜ : 10602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dromos@dromosnet.com
mailto:email@astrolabe.gr
mailto:info@vmconsulting.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Προς: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 
 
 
Έχοντας  λάβει  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης,  τους  οποίους  αποδεχόμαστε πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως υποβάλουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά: 
 

α/α Εργασία Κόστος (€) 

 
 
 
 

1 

 
 

Μελέτη Προωθημένης Αναγνώρισης Οδοποιίας, κλίμακα 1:5.000 

Η Μελέτη θα συνταχθεί με αξιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων ΓΥΣ 

1:5.000, δορυφορικών ειδώλων ή / και ορθοφωτοχαρτών, καθώς και 

τυχόν διαθέσιμα από το Κτηματολόγιο μοντέλα εδάφους. 

Θα διερευνηθούν οι πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις όδευσης του 

οδικού άξονα, με συνδυασμό αναβαθμίσεων υφιστάμενων οδικών 

τμημάτων και τμημάτων νέων χαράξεων, οι οποίες θα αξιολογηθούν 

συγκριτικά, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η Προτιμητέα Λύση με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Γεωλογική αναγνώριση σε κλίμακα 1:5.000 για την υποστήριξη της 

Μελέτης Οδοποιίας. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
 

[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..………… 
 
 

Για τον προσφέροντα 
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
 

 
(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση της τεχνικής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. 
ΧΙΟΥ» 
 
Επωνυμία Εταιρείας:.................................. ................... ................... .................................................... 
ΑΦΜ:......................................... ................... ................... .................................................................... 
ΔΟΥ:................................... ................... ................... ............................................................................. 
Διεύθυνση Έδρας:........... ................... ................... ................... ............................................................ 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:............................... ................... ................... .................................. .............. 
Fax:................................................... ................... ................... ................................................ .............. 
e-mail:....................................... ................... ................... ...................................................... .............. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας:...................... ................... ................... ........................................... ............. 
 
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 

[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………………… 
 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 
 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
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