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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ζαγορά, 12.10.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας
Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
Tηλ. 24263-50105/115
FAX 24260 - 23128
ΤΚ 37001
Email: texzagmour@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.: 9791

ΠΡΟΣ
Τον Οικονομικό Φορέα
ΡΗΓΑΣ ΑΝΤ. ΡΗΓΑΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΔΡΑ: ΑΝΗΛΙΟ
Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΛ: 24260-31100 – ΚΙΝ:
6948212177, ΑΦΜ: 157803996, ΔΟΥ: ΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως
περιγράφονται παρακάτω:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας:
Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό
Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας
με τίτλο: «Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό», προϋπολογισµού 1.800,00 €
συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονομικό φορέα να καταθέσει την οικονοµική προσφορά
του, στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του
Δήμου (dzag.mour@gmail.com), έως την Τετάρτη 20.10.2021 και ώρα 10:00'π.µ.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 9629/06.10.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε:
1.451,61 € συν 348,39 € (24% Φ.Π.Α) = 1.800,00€.
Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2021, στον κωδικό Κ.Α. 30-6279.05
στον οποίο υπάρχει αδιάθετη πίστωση 5.000,00. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ.
113/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.
έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε με την 182406/07.09.2021 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού
Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2021.10.12 10:37:23
EEST
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Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.
Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.
Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την
παροχή της ανωτέρω δαπάνης.
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 μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1/. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του, (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) ή Υπεύθυνη
Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου1 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν
έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1
περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016
2/. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
3.) Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας
και ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της.
4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου
να αναγράφεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
1

Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε
δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την
υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α.
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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. (άρθρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019) .
Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:
α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης
β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη
γ) η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη
μελέτη
8/. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του
σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagorasmouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου
(dzag.mour@gmail.com), μέχρι και στις 20/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 9629/06.10.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Ζαγορά, 06.10.2021
Αριθ. Πρωτ.: 9629
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ζαγορά, Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοπατσάρης Δ.
TΗΛ.: 24263-50105/50115
ΤΚ: 37001
Email: texzagmour@gmail.com

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση των εργασιών:
Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η δαπάνη αφορά εργασίες για την συντήρηση της μεταλλικής γέφυρας του Αγίου
Ιωάννη – Παπά Νερό, της Δ.Ε.Μουρεσίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν είναι:

αντικατάσταση κεντρικών σιδήρων της γέφυρας

και η τοποθέτηση ΙΠΕ 80άρι αντί κοιλοδοκών σε όλο το μήκος και το
πλάτος
Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ συµπ. το ΦΠΑ 24%, θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6279.05 στον οποίο υπάρχει αδιάθετη πίστωση 5.000,00 ευρώ
και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. έτους 2021. Έχει
εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 113/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 5ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε με την
182406/07.09.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα
τακτικά έσοδα του Δήμου.
Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- αντικατάσταση κεντρικών σιδήρων της γέφυρας
και η τοποθέτηση ΙΠΕ 80άρι αντί κοιλοδοκών σε όλο το μήκος και το πλάτος

Για τη συντήρηση της γέφυρας Αγ. Ιωάννη Παπά Νερό απαιτείται η
αντικατάσταση κεντρικών σιδήρων της γέφυρας και η τοποθέτηση ΙΠΕ 80άρι αντί
κοιλοδοκών σε όλο το μήκος και το πλάτος.

(Τιμή κατ’ αποκ.)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Χίλια Οχτακόσια Ευρώ

21PROC009348901 2021-10-12
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.800,00€
Γ./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αντικατάσταση κεντρικών
σιδήρων της γέφυρας και η
τοποθέτηση ΙΠΕ 80άρι αντί
κοιλοδοκών σε όλο το μήκος
και το πλάτος.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚ.

1,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ

1.451,61

1.451,61

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

1.451,61€

ΦΠΑ 24%

348,39€

ΣΥΝΟΛΟ

1.800,00€

€

Δ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η δαπάνη αφορά εργασίες για την συντήρηση της μεταλλικής γέφυρας του Αγίου
Ιωάννη – Παπά Νερό, της Δ.Ε.Μουρεσίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν είναι:

αντικατάσταση κεντρικών σιδήρων της γέφυρας

και η τοποθέτηση ΙΠΕ 80άρι αντί κοιλοδοκών σε όλο το μήκος και το
πλάτος
Άρθρο 2ο – Προσφερόμενη Τιμή
Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε
λόγο και θα ισχύει για όλο το διάστημα της ανάθεσης.
Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
5. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό
μητρώο δημοσίων συμβάσεων),
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Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016,
Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν.
2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 2/59649/0026/17.10.2001
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη
σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των
2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη
405/2009 Τμ.7.
7. Την ανάγκη του ∆ήµου για την υπηρεσία.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9052/17.09.2021 έγγραφο περί αδυναμία εκτέλεσης της
ανωτέρω υπηρεσίας με ιδία μέσα.
Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α)η τεχνική περιγραφή. β) το τιμολόγιο
μελέτης. γ) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα
Άρθρο 5ο – Υποχρεώσεις Αναδόχου
α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του
Δήμου για την εν γένει έντεχνη κι εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.
β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείμενο της οποίας
περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι ένας (1) μήνας και αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Απόφασης Δημάρχου και ανάρτησή της στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
δ) Προληπτικά μέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων ,των μεταφορικών μέσων ως και ασφαλείας του
εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεπομένων και παντός τρίτου, τους
ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από την μη
καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία
μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζομένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόμους ως και τις παρακείμενες
οικοδομές.
Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση
θα γίνει σε βάρος και για λογαριασμό του.
Άρθρο 6ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα από την απόφαση για ανάθεση
και έως τριάντα ημέρες.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο
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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 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 καθορίζεται
σε 1.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η αμοιβή καταβάλλεται με την παράδοση την ολοκλήρωση της περιόδου που
παρέχεται η υπηρεσία.
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 διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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