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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  1.016.860,16 € + 24% ΦΠΑ (ήτοι 244.046,44 €) 

(Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. 24% βάσει του Νόμου 4281/14 άρθρο 1 παρ. 10 βαρύνει τον λήπτη του 

τιμολογίου, ήτοι ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ) 
για το έργο µε τίτλο : «KATAΣΚΕΥΗ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕ1 ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ)∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»  
 

 Στο Κορωπί σήµερα  23 Iανουαρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των: 

1. ∆ήµου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βασ. Κων/νου 47, µε ΑΦΜ 090125604 της 
∆.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆ηµήτριο Ν. Κιούση µε την 
ιδιότητα του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. στ του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που για λόγους συντοµίας στην παρούσα σύµβαση θα  
αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΕΡΑ ΑΤΕ», οδός Εθνάρχου Μακαρίου 4 Αγία Παρασκευή µε 
ΑΦΜ: 998380500, ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, , η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γρηγόριο 
Μαµάκο του Παναγιώτη, Πρόεδρο του ∆.Σ. µε Α∆Τ ΑΚ 788857 που εκδόθηκε στο Α.Τ. 
Νέας Μάκρης και που για λόγους συντοµίας στην παρούσα σύµβαση θα  αναφέρεται στο 
εξής ως «Ανάδοχος»,, 

δηλώθηκαν αµοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Κρωπίας λαµβάνοντας υπόψη: 

1) Την τεχνική µελέτη, που συντάχθηκε από τον Ηλία Ταρναρά Πολιτικό Μηχανικό ώστε να 
γίνει το έργο µε τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕ1 ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», προϋπολογισµού 
2.177.419,36€ πλέον ΦΠΑ. Η εν λόγω µελέτη εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
23723/10.12.2015 απόφαση έγκρισης της ∆/ντριας Τ.Υ. ∆ήµου Κρωπίας και παρελήφθη µε 
την απόφαση ∆.Σ 308/2015. 

2) Την υπ’ αρίθµ. 240/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση, και την υπ΄ αριθµ. 21/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου και συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης.  

3) Την υπ’ αριθµ. 254/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου η οποία εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αρ. 87874/28997/9-11-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

Την υπ’ αρ. 20028/31-12-2018 ειδική πρόσκληση µε την οποία εκλήθη ο ανάδοχος να 
προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.  

συνοµολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα παρακάτω: 
 

Η Υπηρεσία αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ 

EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕ1 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΠΟΛΗΣ)∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» µε προϋπολογισµό όπως διαµορφώθηκε µετά την έκπτωση, το 
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ΓΕ & ΟΕ 18% τα απρόβλεπτα και τα απολογιστικά µε το ΓΕ & ΟΕ 18% των απολογιστικών για 

εργασίες αρχαιολογίας (άρθρου 126 Ν.4412/2016), στο ποσό των 1.016.860,16€ πλέον ΦΠΑ. 

  Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αντικατάσταση και επέκταση του 

δικτύου ύδρευσης της εντός σχεδίου πόλης περιοχής της Πολεοδοµικής Ενότητας ΠΕ.1 της 

Αγίας Μαρίνας. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε: 
• To Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

Α΄ 147/2016)  
• Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε) 
• Το Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών, σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 
227/2016), 

• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013».  

• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

• του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

• (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

• (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες”, όπως ισχύει, 

• Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων 
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µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’i, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

• Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) 
και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
 
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 

υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3β Ν. 4412/16, µε τους ακόλουθους όρους και 
περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη. 
ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 
σύµβασης. 
γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύµβαση. 
εε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας 
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 
αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 
αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών 
σε άλλη. 
 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη 
γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω 
έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.  
  
Το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από 
την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού, θα εκτελεστεί δε σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις κάτωθι 
τµηµατικές προθεσµίες : 
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• Πρώτη Τµηµατική Προθεσµία: 
Εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται όλες 
οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιµασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης. 
Επίσης γίνεται η κατάθεση χρονοδιαγράµµατος, ΦΑΥ&ΣΑΥ και προγράµµατος προόδου έργου. 
• ∆εύτερη Τµηµατική Προθεσµία: 

Εντός επτά (7) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο πρέπει να έχει γίνει 
έναρξη εργασιών και να έχει υπάρξει 30% πρόοδος εργασίας (το 30% αφορά το ποσοστό σε 
σχέση µε το συνολικό µήκος του προς κατασκευή δικτύου µε όλα τα συνοδευτικά έργα 
(φρεάτια, δικλείδες, κλπ)). 
• Τρίτη Τµηµατική Προθεσµία: 

Εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο πρέπει να έχει 
υπάρξει 65% πρόοδος εργασίας (το 65% αφορά το ποσοστό σε σχέση µε το συνολικό µήκος 
του προς κατασκευή δικτύου µε όλα τα συνοδευτικά έργα (φρεάτια, δικλείδες, κλπ)). 
• Τέταρτη Τµηµατική Προθεσµία: 

Εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνεται το 100% των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά στην 
κατασκευή ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης του οικισµού (το 100% αφορά το ποσοστό σε 
σχέση µε το συνολικό µήκος του προς κατασκευή δικτύου µε όλα τα συνοδευτικά έργα 
(φρεάτια, δικλείδες, κλπ)).  
 

Ανάλογα δε µε τις εργασίες που εκτελούνται, η επίβλεψη θα πιστοποιεί τον αντίστοιχο προς 
εξόφληση λογαριασµό. Κατά τη διάρκεια του έργου και µέχρι τη λήξη της συνολικής 
προθεσµίας, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιµές του έργου που προβλέπονται 
είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και σύµφωνα µε το Άρθρο 158.Ποιότητα στα 
δηµόσια έργα. του Ν.4412/2016. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν.4412/2016 για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, ορίζεται σε δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο 
µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεποµένης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής 
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, 
µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) προς τη συνολική προθεσµία του έργου. 

Ως ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούµε συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 160 του 
Ν.4412/2016. 

Εντός δεκαπέντε ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος   κατασκευής του 
έργου θα υποβάλλει χρονοδιάγραµµα υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό θα 
τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσµίας και οι τυχόν από τη διακήρυξη ή την ΕΣΥ 
προβλεπόµενες τµηµατικές προθεσµίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του στο µέτρο και την έκταση που αυτή 
είναι δυνατή, λαµβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και 
τις διατάξεις προστατευτικά µέτρ 
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α για τους εργαζόµενους και τους διερχόµενους άνευ ουδεµίας επιπλέον αποζηµιώσεως. 
Ακόµα η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση της ασφάλισης του έργου σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, και την κατάρτιση του απαιτούµενου ΦΑΥ.  

Μετά την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών ο ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 αναφορικά µε το χρόνο 
εγγύησης και συντήρησης του έργου. Επίσης µετά την περαίωση του έργου και πρό της 
παραλαβής αυτού ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει πλήρη φάκελο τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (“as built”) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-
ROM κλπ). 

Τέλος σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν ελλείψεις κατά την εκτέλεση του έργου 
στη µελέτη της Υπηρεσίας ή στα σχέδια αποτύπωσης  των υπαρχόντων ΟΚΩ από το ∆ήµο, ΟΤΕ, 
∆ΕΗ ή άλλα Κοινωφελή ∆ίκτυα υποχρεούται ο ανάδοχος να εκπονήσει τις τυχόν απαιτούµενες 
µελέτες και τοπογραφικές εργασίες υπ’ ευθύνη και δαπάνη του. 

Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Τυχόν κρατήσεις βαρύνουν τον δεύτερο των συµβαλλοµένων.  
 
Ο ανάδοχος προσκόµισε την υπ’ αρίθµ. e-38895 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

TME∆Ε, ποσού (50.843,01€) 
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος από 

ένα και τα δύο υπόλοιπα θα αποσταλούν στην Τεχνική και Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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