
 

Σελίδα 1 από 15 

 

 
 

  
                  
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Καρδαμύλη, 03 Ιουνίου 2021                                 

          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                Αριθμός πρωτοκόλλου:  3443                                        

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 

Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 

Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 

Φαξ                   : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 

Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  

Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  

  
 
 

                         Προς την κα 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                      ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ 

                                           ( ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ) 

                                                                                        ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 ) 
 
 
ΘΕΜΑ: «  Κατάθεση οικονομικής προσφοράς  ». 
 
  
       Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σε 

ιδιωτικό φορέα των υπηρεσιών συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας της δημοτικής ενότητας 

Λεύκτρου για χρονικό διάστημα έξη μηνών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  

σύμφωνα με το  άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 . 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη συνολική προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας 

Τεχνικής Υπηρεσίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6/2021 σχετική Μελέτη. 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 255/2021 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. 30.6161.01  τρέχοντος έτους. 

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 9.969,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
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η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο 

οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας. 

  

      Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά, είτε 

ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως  και την 

Πέμπτη  10/06/2021  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 ( ………………………. ), 

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, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, 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.  
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➢     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 

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 (30.000) 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 
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Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 

21 του Ν. 4782/2021 ). 

 

 

➢ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 

118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την 

ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή 

εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α’ 8), το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης 

ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

                                                                                                                      

   

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                             Δημήτριος  Γιαννημάρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dimosdytikismanis.gr/
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 Αρ. Μελέτης:06 
Έτος :2021 

Κ.Α.Ε. 30.6162.01 
CPV:45233120-6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου 

Δυτικής Μάνης για το έτος 2021» 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.040,00 € 

Φ.Π.Α. (24%): 1.929,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.969,60 € 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
 

 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΜΑΙΟΣ 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ          για το έτος 2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη, πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων 

στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2021.  δεδομένου 

ότι λόγω των βροχοπτώσεων του χειμώνα που πέρασε έχουν υποστεί πολλές βλάβες που 

είτε δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις τη βατότητα 

αυτών. 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021, ο οποίος προβλέπει πίστωση στον Κωδικό Κ.Α.Ε.30.6162.01 (Συντήρηση 

Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου για λόγους πυροπροστασίας) ίση με 10.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πίστωσης είναι 8.040,00 € πλέον Φ.Π.Α. 1.929,60 €, 

ήτοι 9.969,60 €.  

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει συντήρηση του δικτύου αγροτικών δρόμων εντός των 

ορίων της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου και όπου αυτή απαιτείται. Οι εργασίες 

συντήρησης συνίστανται αναλυτικά στις εξής ενέργειες: Διαμόρφωση – ισοπέδωση του 

καταστρώματος των οδών με τέτοια επιμέλεια ώστε να διαμορφώνονται «καθαρές» 

επικλήσεις  προς τις ή την τάφρο της οδού, όπου αυτές υπάρχουν. Η εργασία θα 

εκτελεστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό και μόνο τα προϊόντα 

βλάστησης ή τα ακατάλληλα χωμάτινα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στην άκρη της 

οδού προς απομάκρυνση. Η απομάκρυνση αυτών θα γίνεται από τον ανάδοχο με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη χωματουργικά μηχανήματα ενώ θα 

επανατοποθετούνται σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, είτε προς 

περαιτέρω εκμετάλλευση είτε προς κατάλληλη απόρριψη. 

Οι εργασίες θα ιεραρχούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Μάνης και 

θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σύμφωνα με το ημερολογιακό πρόγραμμα που θα του 

παραδοθεί. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό μίσθωση μηχανημάτων προκειμένου την υλοποίηση 

των εργασιών είναι οι κάτωθι: 
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1. Λαστιχοφόρος Φορτωτής, ιπποδύναμης τουλάχιστον 75 Hp (Κατηγορία Ι), με 

κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,50 κ.μ. 

2. Ερπυστριοφόρος Φορτωτής, ιπποδύναμης τουλάχιστον 75 Hp (Κατηγορία Ι), με 

κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,50 κ.μ. 

3. Λαστιχοφόρος Εκσκαφέας (τσάπα) ιπποδύναμης τουλάχιστον 85 Ηp, με σφύρα 

τουλάχιστον 1.200,00 κιλών. 

4. Φορτηγό χωρητικότητας τουλάχιστον 8 κ.μ. 

Τα υπό μίσθωση μηχανήματα θα πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας, ενώ όσα είναι 

λαστιχοφόρα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πληρωμής των τελών 

κυκλοφορίας. Τέλος, οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι κάτοχοι 

διπλώματος ανάλογης κατηγορίας, να είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ 

αν είναι αλλοδαποί να έχουν έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα μας. Το σύνολο των 

ως άνω δικαιολογητικών θα υποβάλλονται ως συνοδευτικά του εντύπου οικονομικής 

προσφοράς. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε ιδιωτική ή δημόσια 

περιουσία από τα μισθωμένα μηχανήματα έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών ή κατά τη διαδρομή από και προς τη θέση εργασιών, θα βαρύνει αποκλειστικά 

τον πάροχο. Τέλος, όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των χειριστών και όλα τα έξοδα των 

μηχανημάτων βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο και περιλαμβάνονται στη τιμή του 

ημερομισθίου. Στην περίπτωση που οι όροι του συμφωνητικού δεν τηρούνται κατά την 

εκτίμηση της Υπηρεσίας, το συμφωνητικό διακόπτεται χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση 

από τον συμβαλλόμενο. 

Οι τιμές που προέκυψαν από ο ελεύθερο εμπόριο και θεωρούνται ενδεικτικές. Η 

προσφορά θα αφορά το σύνολο της εργασίας, θα απευθύνεται στο Δήμο Δυτικής Μάνης 

και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο μειοδότης. Η εργασία λόγω του προϋπολογισμού της 

δύναται να εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν ψηφιστεί, τροποποιηθεί και εφαρμόζονται μετά και την 

τροποποίηση του Ν. 4782/2021. 

Η χρηματοδότηση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.30.6162.01 του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής 

Μάνης για το 2021. 

 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ          για το έτος 2021 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Μίσθωση Λαστιχοφόρου 
Φορτωτή 

1 Ημ. 240,00 5 1.200,00 

2 
Μίσθωση 
Ερπυστριοφόρου 
Φορτωτή 

2 Ημ. 240,00 5 1.200,00 

3 
Μίσθωση Λαστιχοφόρου 
Εκσκαφέα 

3 Ημ. 360,00 9 3.240,00 

4 Μίσθωση Φορτηγού 4 Ημ. 240,00 10 2.400,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  8.040,00 

Φ . Π . Α .  ( 2 4 % )  1.929,60 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  9.969,60 

 
 
 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ          για το έτος 2021 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Μίσθωση Λαστιχοφόρου 

Φορτωτή 
1 Ημ.  5  

2 
Μίσθωση 

Ερπυστριοφόρου 
Φορτωτή 

2 Ημ.  5  

3 
Μίσθωση Λαστιχοφόρου 

Εκσκαφέα 
3 Ημ.  9  

4 Μίσθωση Φορτηγού 4 Ημ.  10  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   

Φ . Π . Α .  ( 2 4 % )   

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   

 
 
 

  Καρδαμύλη,    /  /2021 
 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

           Ονοματεπώνυμο 
             (Υπογραφή & σφραγίδα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ          για το έτος 2021 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 

Αφορά σε μίσθωση λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 75 Hp, με κουβά 

χωρητικότητας τουλάχιστον 0,50 κ.μ., για οκτάωρη εργασία μετά των μικροδαπανών, 

καυσίμων, λιπαντικών, αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές χειριστή και οχήματος καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα την Υπηρεσία. Θα αφορά σε πάσης φύσεως 

εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: εργασία διαμόρφωσης, εξομάλυνσης και καθαρισμού σε έδαφος 

οποιασδήποτε φύσεως, εντός των διαμορφωμένων ορίων του οδοστρώματος (αγροτικό 

οδόστρωμα), απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Μονάδα Μέτρησης: 1 ημερομίσθιο 

Τιμή Μονάδας ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 

Τιμή Μονάδας αριθμητικά: 240,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 

Αφορά σε μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 75 Hp, με 

κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,50 κ.μ., για οκτάωρη εργασία μετά των 

μικροδαπανών, καυσίμων, λιπαντικών, αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές χειριστή και 

οχήματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας απαιτείται για την εκτέλεση 

της εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα την Υπηρεσία. Θα αφορά σε 

πάσης φύσεως εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας όπως 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργασία διαμόρφωσης, εξομάλυνσης και καθαρισμού σε 
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έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, εντός των διαμορφωμένων ορίων του οδοστρώματος 

(αγροτικό οδόστρωμα), απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Μονάδα Μέτρησης: 1 ημερομίσθιο 

Τιμή Μονάδας ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 

Τιμή Μονάδας αριθμητικά: 240,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

Αφορά σε μίσθωση λαστιχοφόρου εκσκαφέα ιπποδύναμης τουλάχιστον 85 Hp, με σφύρα 

τουλάχιστον 1.200,00 κιλών, για οκτάωρη εργασία μετά των μικροδαπανών, καυσίμων, 

λιπαντικών, αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές χειριστή και οχήματος καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα την Υπηρεσία. Θα αφορά σε πάσης φύσεως εργασία 

απαιτείται για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: εργασία διαμόρφωσης, εξομάλυνσης και καθαρισμού σε έδαφος 

οποιασδήποτε φύσεως, εντός των διαμορφωμένων ορίων του οδοστρώματος (αγροτικό 

οδόστρωμα), απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Μονάδα Μέτρησης: 1 ημερομίσθιο 

Τιμή Μονάδας ολογράφως: Τριακόσια εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 

Τιμή Μονάδας αριθμητικά: 360,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

Αφορά σε μίσθωση φορτηγού χωρητικότητας τουλάχιστον 8 κ.μ., για οκτάωρη εργασία 

μετά των μικροδαπανών, καυσίμων, λιπαντικών, αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές 

χειριστή και οχήματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας απαιτείται για 

την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα την Υπηρεσία. 

Θα αφορά σε πάσης φύσεως εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της αγροτικής 

οδοποιίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργασία διαμόρφωσης, εξομάλυνσης και 



 

Σελίδα 13 από 15 

 

καθαρισμού σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, εντός των διαμορφωμένων ορίων του 

οδοστρώματος (αγροτικό οδόστρωμα), απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Μονάδα Μέτρησης: 1 ημερομίσθιο 

Τιμή Μονάδας ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 

Τιμή Μονάδας αριθμητικά: 240,00€ 

 
 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ          για το έτος 2021 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο  :  Αντικείμενο συγγραφής 

Η εκτέλεση της εργασίας συντήρησης και καθαρισμού αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Λεύκτρου με χρήση συνήθων μηχανημάτων έργων. 

Άρθρο 2ο  :  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός 

ψηφίστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

Άρθρο 3ο  :  Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Προϋπολογισμός Μελέτης 

β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ) Η Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη  

Άρθρο 4ο  :  Προθεσμία Εκτέλεσης Εργασίας 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια έξι (6) 

ημερολογιακών μηνών, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5ο  :  Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εντέχνως και εμπρόθεσμα τις εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεσθούν στο αγροτικό οδικό δίκτυο σύμφωνα με το ημερολογιακό 

πρόγραμμα που θα του παραδοθεί. 

Άρθρο 6ο  :  Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν υποχρεούται να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 7ο  :  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 επιδείχτηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
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που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 

εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κα. Στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα 

και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 

υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.π 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

Άρθρο 8ο  :  Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9ο  :  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 πληρωμής 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 10ο  :  Φόροι, Τέλη και 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 11ο  :  Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, θα  

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 02.04.2021 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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