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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19 

 

ΘΕΜΑ: « Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της   

                 αναπαράστασης των γεγονότων της επανάστασης του 1821 στον Πύργο         

                 Μούρτζινου στην Καρδαμύλη  με απευθείας ανάθεση ».   

 

Ο Δήμαρχος  Δυτικής  Μάνης 
 
 Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α’/ 7.6.2010 ( Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα  « Καλλικράτης » ) 

όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/’06 ( Κύρωση Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : « Για την απευθείας 

ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, Προέδρου 

συνδέσμων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα 

τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του 

συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος . 

mailto:p.sytmalidis@gmail.com
http://www.dimosdytikismanis.gr/
mailto:info@dimosdytikismanis.gr
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Φ.Ε.Κ. 133 Α’/19.7.2018 ) : Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- 

Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. ( Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ » ) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη , ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή  ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 203 του ιδίου Νόμου. 

4. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Απευθείας Ανάθεση του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4605/01.04.2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία ( ΕΕ ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ » με τις οποίες επέρχονται 

τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. 112 Α’/13.09.2010 ) που αφορά την ενίσχυση 

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο « 

Πρόγραμμα Διαύγεια ». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( Φ.Ε.Κ. 145 Α’ /5.8.2016 ) « Ανάληψη Υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες » όπως ισχύουν.  

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/100018/0026/30.12.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών « Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες και παροχή οδηγιών », όπως ισχύει. 

10. Την με αριθμό 57654/23.05.2017 Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 1781/23.05.2017 τ. Β’ ) « Ρύθμιση 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. του Υπ. Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  » όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4782/09.03.2021 ( ΦΕΚ 36 τ. Α’ ) και συγκεκριμένα του άρθρου 

50  « Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε ως εξής: 

Παρ. 1 : « προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η 

εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα 

χιλιάδων ( 30.000,00 ) Ευρώ». 
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Παρ. 2. : «Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της 

σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση 

συλλογικού οργάνου». 

12. Τις διατάξεις του άρ.120 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 

του άρ. 53 του Ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες « Η πρόσκληση της παρ. 2 

ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη 

αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ, δύναται να 

απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 

λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά». 

13. Την υπ’ αριθμ. 41/2022 ( ΑΔΑ 9ΙΠΑΩ9Χ-9ΕΘ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Δυτικής Μάνης  που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 

2022 , καθώς και την με αριθμό πρωτοκόλλου 36126+23281/11.03.2022 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που 

αφορά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης 

έτους 2022. 

14. Την υπ’ αριθμ. 39/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής 

Μάνης    ( Α.Δ.Α. Ω3Δ5Ω9Χ-ΨΥΓ ) που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2022 

απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 

2022. 

15. Την υπ’ αριθμ. 85/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής 

Μάνης για την έγκριση της δαπάνης και ψήφιση της εν θέματι πίστωσης . 

16. Τις παρ. 9 και 15  του άρ. 107 του Ν. 4497/2017  « Εφόσον πρόκειται για σύμβαση 

εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , δεν απαιτούνται 

δικαιολογητικά ». 

17. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου στους  Κ. Α.  00.6443 

και 00.6433 του σκέλους των εξόδων του οικονομικού έτους 2022. 

18. Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. , είναι κατώτερη από 

το ποσό των τριάντα χιλιάδων ( 30.000,00 € ) Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1463/02.03.2022 Πρωτογενές Αίτημα του Γραφείου 

Προμηθειών σε ορθή επανάληψη που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και έλαβε 

Α.Δ.Α.Μ. 22REQ010168185. 
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20. Τις  με αριθμό 111/2022 και 112/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που 

έλαβαν Α.Δ.Α. 668ΝΩ9Χ-Η08 και 9ΩΣ4Ω9Χ-3ΥΝ αντίστοιχα και Α.Δ.Α.Μ. 

22REQ010188571 ως εγκεκριμένο αίτημα από το Κ.Η.ΜΗ.Δ.Σ. 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1645/11.03.2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς η 

οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και έλαβε Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010188746. 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1647/11.03.2022 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

του Χρήστου Δ. Κουτσαϊμάνη ( ηχητικά- φωτισμός ) που εδρεύει στην Καλαμάτα και 

επί της οδού Εφέσσου 15  με Α.Φ.Μ. 004176205 –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλέφωνο 

+30-20423 και +30-6945216999   ποσού 2.533,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%.  

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1646/11.03.2022 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

του Βασίλειου Τριγκιλίδα ( Trigilidas Travel & Holidays ) που εδρεύει στην Καλαμάτα 

και επί της οδού Πολυχάρους 4  με Α.Φ.Μ. 074050325  –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και 

τηλέφωνο +30-2721090900 και 86200 ποσού 650,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 13%.  

24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1649/11.03.2022 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

της  Νικολέτας Πανταζοπούλου  ( Γραφικές Τέχνες – «Λεβέντης» ) που εδρεύει στην 

Καλαμάτα και επί της οδού Γ. Ρουμελιώτη 3-5  με Α.Φ.Μ. 044067150 –  Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας και τηλέφωνο +30-2721-0-93374 ποσού 170,00  Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1648/11.03.2022 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

της   Κωνσταντίνας Καρολεμέα ( Καφέ- Εστιατόριο ) που εδρεύει στην Στούπα 

Δυτικής Μάνης  με Α.Φ.Μ.135409287 –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλέφωνο +30-  

6934745632 ποσού 1.000,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1650/11.03.2022 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

της Αθανασίας Φουρναράκη ( ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ )  που εδρεύει στην Καρδαμύλη 

Μεσσηνίας  με Α.Φ.Μ.  045335378  –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλέφωνο +30-

2721073236   συνολικού ποσού 160,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 

Φ.Π.Α.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

      Την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων από 13  έως 23 Μαρτίου 2022, στα 

πλαίσια της αναπαράστασης των γεγονότων της επανάστασης του 1821 στον Πύργο 
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Μούρτζινου στην Καρδαμύλη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και 

Αναθέτει 

 

1. Στον Χρήστο Δ. Κουτσαϊμάνη (ΗΧΗΤΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ) που εδρεύει στην Καλαμάτα και 

επί της οδού Εφέσου 15, με ΑΦΜ 004176205 –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας , την ενοικίαση του 

παρακάτω ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 

2.533,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ως εξής: 

Για την εκδήλωση της Κυριακής 13 Μαρτίου 2022 : ψηφιακή κονσόλα, ηχεία ,                   

2 μόνιτορ, 6 μικρόφωνα πυκνωτικά, 3 μικρόφωνα δυναμικά, 1 προτζέκτορας 4Κ 7000 

lumen και φωτισμό led par rgbw.  

      Για την εκδήλωση της Τρίτης 15 Μαρτίου 2022 :  

1 κονσόλα ήχου, 2 ηχεία και 3 δυναμικά μικρόφωνα, 1 προτζέκτορας 4Κ 7000 lumen 

και φωτισμό led par rgbw.  

……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

2. Στον Βασίλειο Ιωάν. Τριγκιλίδα με τον διακριτικό τίτλο «TRIGILIDAS TRAVEL & 

HOLIDAYS » που εδρεύει στην Καλαμάτα και επί της οδού Πολυχάρους 4 , με ΑΦΜ 

074050325- Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας , έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 650,00 Ευρώ με 

ΦΠΑ 13% τα εξής: 

• Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 θα μεταφέρει από την Καλαμάτα στην 

Καρδαμύλη ( μετ’ επιστροφής ) τους Πολιτιστικούς Συλλόγους α) Ψηλορείτης, 

β) Αλαγονίας και  γ) Ελληνομνήμωνες , έναντι αμοιβής 250,00 Ευρώ με ΦΠΑ. 

13%. 

• Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 θα μεταφέρει από την Καρδαμύλη στην 

Αρεόπολη, αντιπροσωπεία του Δήμου, προκειμένου να παρευρεθεί στην 

παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί εν όψη των εορταστικών εκδηλώσεων 

της 17ης Μαρτίου της Αρεόπολης, έναντι αμοιβής 400,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Στην Πανταζοπούλου Νικολέτα ( Γραφικές Τέχνες – «Λεβέντης» ) που εδρεύει στην 

Καλαμάτα και επί της οδού Γ. Ρουμελιώτη 3-5  με Α.Φ.Μ. 044067150 –  Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας και τηλέφωνο +30- 2721-0-93374 έναντι συνολικού ποσού 170,00  Ευρώ 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , την προμήθεια εβδομήντα ( 70 ) προσκλήσεων 

με τις παρακάτω προδιαγραφές : έγχρωμη εκτύπωση, δίπτυχες με διαστάσεις 21 χ 29 

εκ. σε χαρτί πολυτελείας, με φακέλους και στις οποίες θα αναγράφουν μεταξύ άλλων 

τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Στην Καρολεμέα Κωνσταντίνα ( Καφέ- Εστιατόριο ) που εδρεύει στην Στούπα Δυτικής        

      Μάνης  με Α.Φ.Μ.135409287 –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλέφωνο  +30-  6934745632         

      έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 1.000,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.      

      την  παροχή μπουφέ την Τρίτη 15.03.2022  και ώρα 18:30  για εξήντα ( 60 ) άτομα στο     

      Δημοτικό σχολείο της Καρδαμύλης για τους συντελεστές της εκδήλωσης  

       (  Πολιτιστικοί Σύλλογοι και η Φιλαρμονική του Δήμου ) και την παροχή μπουφέ για   

      τριάντα ( 30 ) άτομα στο Δημαρχείο Καρδαμύλης για την δεξίωση των επισήμων που     

      συμμετείχαν στις εκδηλώσεις .  

Ο μπουφές συνολικά 90 ατόμων, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω : 

Ποικιλία τυριών με κριτσίνια, λαλάγγια Μάνης και ελιές Καλαμών 

Καναπεδάκια με πάστα ελιάς Καλαμών 

Πράσινες ανάμεικτες σαλάτες με αποξηραμένα σύκα, ξηρούς καρπούς και βινεγκρέτ 

εσπεριδοειδών 

Σπανακόπιτα με μυρωδικά 

Στικς με τοπικό σύγκλινο Μάνης και πορτοκάλι, αρωματισμένα με ρίγανη 

Ατομικό σουβλάκι κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές 

Παραδοσιακές δίπλες ΄Μάνης με μέλι και καρύδια. 

Επίσης θα περιλαμβάνεται κρασί, αναψυκτικά και νερό. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Στην Αθανασία Φουρναράκη ( ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) που εδρεύει στην Καρδαμύλη     

     Μεσσηνίας με Α.Φ.Μ. 045335378  –  Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλέφωνο +30-2721    

     073236  , την προσφορά του παρακάτω γεύματος για δέκα (10) άτομα που αποτελούν   

     τους συντελεστές της εκδήλωσης της 13ης Μαρτίου 2022, όπως της Μαρίζας Κοχ με το    

     φωνητικό της και της ομιλήτριας , έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 160,00  Ευρώ    

     συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. : 

     Το μενού θα περιλαμβάνει τα εξής : 

     Ορεκτικά ανά 4 άτομα:  

     1) Σπιτική σπανακόπιτα 

ΑΔΑ: ΨΞΞΝΩ9Χ-ΦΗΓ
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2) Ρεβίθια φούρνου με λεμόνι 

3) Σαλάτα Μάνης με χωριάτικο παξιμάδι, φρεσκοτριμμένη ντομάτα, ντομάτα,       

    κρεμμύδι, κάπαρη και σφέλα. 

Το κυρίως πιάτο θα περιλαμβάνει : 

Χοιρινό στον φούρνο με πατάτες ή ποικιλία ψητών. 

 

Η συνολική δαπάνη όλων των προαναφερόμενων εκδηλώσεων, ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 4.513,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες 1,2 και 3 , θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00.6443 έτους 2022 με το 

συνολικό ποσό των 3.353,00 Ευρώ  και  

οι δαπάνες 4 και 5 θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00.6433 έτους 2022 με το συνολικό ποσό 

των 1.160,00  Ευρώ.  

 

➢ Η βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εν λόγο υπηρεσιών  θα εκδοθεί από την 

τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 39/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

➢ Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

➢ Στις τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 33 του Ν.4608/2019 και από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021. 

➢ Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγο υπηρεσιών , οι ανάδοχοι υποχρεούνται 

στην έκδοση και κατάθεση στον Δήμο του σχετικού τιμολογίου, το αργότερο 

μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

( παρ. 2α του άρ. 11 του Ν. 4308/’14 – ΦΕΚ 251/24.11.2014 ). 

➢ Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης να τηρεί 

τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-95-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CE%B9/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-33-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1%CE%84-147/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-33-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1%CE%84-147/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%b9/
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 

➢ Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την προσκόμιση από τους 

Αναδόχους των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή , με την έκδοση του σχετικού ισόποσου 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

➢ Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν 

δίδεται κανενός είδους προκαταβολή.  

➢ Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα 

αναπροσαρμογής της τιμής.             

                                                                                                       

                                                                                                             Ο Δήμαρχος 

                                                                                                            Δυτικής Μάνης 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     Δημήτριος  Γιαννημάρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή : 
Γραφείου Δημάρχου 
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