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Προς
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Υπηρεσία καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων του Δήμου Δυτικής
Μάνης ».
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των
υπηρεσιών σε εξωτερικό οικονομικό φορέα της καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων
όλων των οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης που δεν βαρύνονται με εφαρμογή κλιμακωτού
τιμολογίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν. 4412/2016 .
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Τεχνικής
Υπηρεσίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 56/2020 Μελέτη.
➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 378/2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης του K.A.E. 25.6162.03 τρέχοντος έτους.
➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 6.960,44 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/2020 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο
οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας.
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Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά, είτε
ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως και την Τρίτη
22/12/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 07:00 – 15:00 ).
Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη « Οικονομική Προσφορά »,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ),
γ) ο τίτλος της σύμβασης ( ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ),
δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,
➢
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 αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για:
I.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
για Ανώνυμη Εταιρεία
II.
Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. )
III.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς
IV.
Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση
από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ .
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους αρμόδιους
ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( για εταιρεία,
εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ).
ε. Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.
➢

Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
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προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των
απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 μόνο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 ) , προκειμένου να εκδοθεί η
απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση.
Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο
43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω:
V.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
για Ανώνυμη Εταιρεία
VI.
Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. )
VII.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς
VIII.
Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση
Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι :
Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης »,
Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία
Πρόσκληση και
Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός
προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης »
( άρθρο 41 παρ. 1 της Π.Ν.Π.- φΕΚ 84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το
άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ).
➢
Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή.
➢
Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών,
δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β του
Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
➢
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
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τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016).
Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις .

του

Δήμου

Δυτικής

Μάνης:

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιαννημάρας
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Αρ. Μελέτης: 56
Έτος: 2020
Κ.Α. 25.6162.03

ΜΕΛΕΤΗ
Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομέτρων του Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.613,44 €
Φ.Π.Α. (24%): 1.347,18 €
ΣΥΝΟΛΟ: 6.960,44 €

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
1.
2.
3.
4.
5.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.960,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
πρόκειται να γίνει ανάθεση της εργασίας καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων, του Δήμου
Δυτικής Μάνης για μία φορά, σε συγκεκριμένους οικισμούς και κοινότητες που δεν ισχύει το κλιμακωτό
τιμολόγιο, δεδομένου ότι ο ένας υδρονομέας που απασχολείται στον Δήμο δεν επαρκεί για το σύνολο των
μετρήσεων.
Αναλυτικά ο αριθμός των υδρομέτρων που θα καταμετρηθούν, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Δημοτική Ενότητα

Λεύκτρου

Τοπική Κοινότητα ή Οικισμός

Αριθμός Υδρομέτρων

Άγιος Νίκων

114

Λαγκάδα

152

Θαλάμαι

134

Νομιτσής

152

Πλάτσα

431

Ρίγκλια

256

Άγιος Νικόλαος

420

Τραχήλα

132

Στούπα

825

Νεοχώριον

430

Άγιος Βασίλειος

155

Νέο Προάστιον

107

Σύνολα Δ.Ε. Λεύκτρου

Αβίας

3.308

Αβία

971

Αλτομιρά

41

Κάμπος

437

Σύνολα Δ.Ε. Αβίας

1.449

Σύνολα Δήμου Δυτικής Μάνης

4.757

Από τον ανάδοχο θα παραδίδονται στο Δήμο Δυτικής Μάνης, καταστάσεις με τον αριθμό
υδρομέτρου, την αντίστοιχη καταμέτρηση καθώς και την ημερομηνία μέτρησης.
Το τίμημα της κάθε μέτρησης ορίζεται στα 1,18 € όπως φαίνεται και στον προϋπολογισμό
παρακάτω. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Στην περίπτωση που οι όροι του συμφωνητικού δεν τηρούνται κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας,
το συμφωνητικό διακόπτεται χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από τον συμβαλλόμενο.
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της εργασίας, θα απευθύνεται στο Δήμο Δυτικής Μάνης και
ανάδοχος θα αναδειχθεί ο μειοδότης. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
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4412/2016 όπως αυτές έχουν ψηφιστεί, τροποποιηθεί και εφαρμόζονται και
λόγω του ύψους του προϋπολογισμού της δύναται να εκτελεστεί με ανάθεση και
συγκεκριμένα με επιλογή του αναδόχου προμηθευτή σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή,
μετά από αξιολόγηση προσφορών, που θα υποβληθούν από υποψήφιους προμηθευτές.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ίδιους Πόρους και θα βαραίνει τον Κ.Α.
25.6162.03 του Προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 10.12.2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 10.12.2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

1

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καταγραφή
ένδειξης
υδρομέτρου στο
Δήμο Δυτικής
Μάνης

Α.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

τμχ

1,18

4.757

5.613,26

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Φ . Π . Α .
Γ Ε Ν Ι Κ Ο

5 . 6 1 3 , 2 6

2 4 %

1 . 3 4 7 , 1 8

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

6 . 9 6 0 , 4 4

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 10.12.2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 10.12.2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η εκτέλεση της εργασίας καταγραφής ενδείξεων υδρόμετρων Δήμου Δυτικής Μάνης για
μία μόνο φορά, για τους οικισμούς και τις Κοινότητες που αναφέρονται στον πίνακα του
Προϋπολογισμού της παρούσης.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός
ψηφίστηκε και εφαρμόζεται.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 4ο : Προθεσμία εκτέλεσης εργασίας
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια δύο (2)
ημερολογιακών μηνών εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί οι σχετικοί
κατάλογοι, πλην όμως οι ενδείξεις θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός μίας εβδομάδας από
την ημερομηνία ανάθεσης.
Άρθρο 5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία εκτέλεσης της εργασίας
και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων καθώς και για την ομαλή και σωστή
εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία που κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αφού η εργασία θα εκτελεστεί με ανάθεση,
δεδομένου ότι τα όρια το επιτρέπουν.
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο
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εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου θα γίνεται κατόπιν
της παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η εξόφληση θα πραγματοποιείται με την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής
Υπηρεσιών.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή
τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Εργασία καταγραφής ένδειξης υδρομέτρου στο Δήμο Δυτικής Μάνης
Εργασία καταγραφής ένδειξης υδρομέτρου στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή και η ασφάλεια του εργαζόμενου που θα προβεί στην
καταγραφή της ένδειξης του υδρομετρητή, τα έξοδα μετάβασής του στη θέση του
υδρομετρητή, μετά των μικροδαπανών που μπορεί να απαιτηθούν, η καταγραφή και
παράδοση στο Δήμο Δυτικής Μάνης της ένδειξης και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Τιμή μονάδος: 1 τμχ (υδρόμετρο)
Ευρώ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 1,18
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καταγραφή
ένδειξης
υδρομέτρου στο
Δήμο Δυτικής
Μάνης

Α.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ

1

τμχ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

4.757

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο

2 4 %

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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