
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  «Πιλοτική Παρέμβαση σε Επιλεγμένη 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Περιοχή του Εμπορικού 

Τριγώνου» ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “ΚΙΞ VASARTIS S.A. – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ - 

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ΛΕΟΥΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ε.Ε. 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   

  
                                                                                                                           Α.Η.Π.Δ.Α. : 091801/28.4.2020 
 

2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ 511.469,95 € 

(πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες, τετρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) 

(412.475,77 €  και 98.994,18 € Φ.Π.Α.) 

Στην Αθήνα σήμερα την ............... ημέρα οι υπογράφοντες : 
α) Ο Δήμος Αθηναίων (Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438 Αθήνα και ΑΦΜ: 090025537 

ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ) όπως εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, ενεργώντας με 
την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και 

β)      Η «Κ/Ξ VASARTIS S.A. - ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Ε.Ε.» με έδρα το Χαλάνδρι, οδός Παπανικολή 122 & Γλαύκης ΤΚ 152 32 και ΑΦΜ 997149106, 
ανάδοχος του έργου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Βλάση Θεοδοσίου κάτοχο του υπ' αριθμ. 
ΑΙ 069484 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού και την Άρτεμις 
Σκαροπούλου, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ667040 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε 
από το Α.Τ. Καισαριανής. 

συιιφώνησαν και συναποδέγθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Αθηναίων όπως εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων ή τον νόμιμο αναπληρωτή 
του και έχοντας υπόψη: 

1.       Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών, τον Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», τον Ν. 4281/2014(Α160) «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις». 

           Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

           Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις 

           Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

           Τις διατάξεις του νομοθετημάτων Ν. 4250/2014 (Α74), Ν. 4278/2014 (Α157) και Ν. 
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4281/2014(Α160) όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
         Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις εγκυκλίους του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ : 
           Ε20/2006 Δ17α/03/114/Φ.Ν.443/26-7-06 

Ε 5 /2008 Δ17α/08/36 / Φ.Ν.443/20-3-08 
Ε14/2008 Δ17α/04/82 / Φ.Ν.437/14-7-08 
Ε21/2008 Δ17α/11/116/Φ.Ν.437/2-10-08 
Ε23/2008 Δ17α/02/136/Φ.Ν.437/4-11 -08 
Ε 8 /2009 Δ17γ/08/44 / Φ.Ν.437/20-3-09 

4. Την απόφαση του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/62/3/Φ.Ν.437 ΦΕΚ Β 513/19-3-09 
5. Τις Εγκυκλίους 2/15.1.96 και 8/27.3.96 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς επίσης και το με αριθ. πρωτ. 

Δ178/121/2/ΦΝ380/2.10.96 έγγραφο της Δ/νσης Νομικής Συντάξεως και Κωδικοποίησης του 
ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν το ποσό 15% των απροβλέπτων επί των εγκεκριμένων εργασιών. 

6. Την από το Φεβρουάριο του έτους 2016 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων - Τμήμα 
Μελετών του Δήμου Αθηναίων και η οποία αποτελείται από : 

6.1. Τη Διακήρυξη, 
6.2. Την Τεχνική Περιγραφή, 
6.3. Το Συνοπτικό Προϋπολογισμό, 
6.4. Την Προμέτρηση, 
6.5. Τον Προϋπολογισμό, 
6.6. Το Τιμολόγιο Μελέτης, 
6.7. Την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6.8. Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6.9. Τα Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ 
6.10. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σχέδια και λοιπά συμβατικά τεύχη, με την σειρά ισχύος 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 

7. Την με αριθμό 1371/2018 Π.Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 
2019 και την με αρ. 370/28.2.19 Π.Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 

8. Την υπ' αριθ. 1868/22-11-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΔ2Ω6Μ-93Ω) περί 
ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 
117564/37043/28-12-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

9. Την με αριθμό 2326/09-12-2016 Απόφαση (Α.Δ.Α 6ΚΗΧΩ6Μ-2Ρ8) του Δημοτικού Συμβουλίου με 
την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της σχετικής εργολαβίας για την κατασκευή του έργου, του 
οποίου οι Τεχνικές Μελέτες έχουν ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

10. Την με αριθμό 1431/07-12-2016 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 7Λ17Ω6Μ-4ΕΦ), η 
οποία εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € με Κ.Α. 7322.071 Φ.30 στον 
προϋπολογισμό του έτους 2016, τη δέσμευση ποσού 750.000,00 € για το έτος 2017 και τη 
δέσμευση ποσού 2.549.0000,00 € για το έτος 2018 στον ίδιο κωδικό. 

11. Την με αριθμό πρωτ. 398679/19-12-2016 (Π01042) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 
6ΠΡΚΩ6Μ-07Χ), για τη δέσμευση πίστωσης 1.000,00 €. 

12. Την με αριθμό 1491/29-12-2016 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΡΞΔΩ6Μ-ΔΦΧΙ), με την 
οποία αποφασίζεται: 

           Α. Η σύνταξη της διακήρυξης και η κατάρτιση των όρων της ανοικτής δημοπρασίας για το εν 
λόγω έργο, 

           Β. Ο καταλογισμός της σχετικής πίστωσης, στον προϋπολογισμό των ετών 2016, 2017 και 2018 
με Κ.Α. 7322.074 Φ.30 και 

           Γ. Η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 
13. Την με αριθμό Πρωτ. 022772/25-01-2017 Περίληψη Διακήρυξης με την οποία ορίστηκε η 28-02-

2017 ημέρα Τρίτη, ως η αρχική ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
14. Την με αριθμό 738/06-06-2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 724ΨΩ6Μ-1Ξ6), η οποία 
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εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00 € με Κ.Α. 7322.071 Φ.30 στον προϋπολογισμό 
του έτους 2017 και τη δέσμευση ποσού 921.0000,00 € για το έτος 2018 στον ίδιο κωδικό. 

15. Την με ΑΗΠ 184265/23-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 6Θ6ΤΩ6Μ-32Σ) 
16. Την με αριθμό 638/23-05-2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΠΦΗΩ6Μ-ΓΝ8), με την 

οποία αποφασίζεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου, για το εν λόγω έργο, που διενεργήθηκε στις 28-02-2017, σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016, με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, στο μειοδότη «Κ/Ξ VASARTIS S.A. – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
- ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 61,74 %. 

17. Την με αριθμό 44847/16687/04-07-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η 638/2017 
Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

18. Το με αριθμό 101837/06/04/2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το 
οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 105 (παρ 4) του Ν. 
4412/2016. 

19. Το με αρ. πρωτ. 301372/18.10.2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο εκλήθη 
ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης. 

20. Την με αρ. Πρωτ. 321138 / 2.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΞ7Ω6Μ-Β8Β) Σύμβαση του έργου.  
21. Την με αρ. Πρωτ. 2919/ΕΦΔ162/31.7.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΞΝΟΡΙΝ-4ΩΔ) ένταξη της πράξης «Πιλοτική 

παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020». 

22. Την με αρ. 843/22.4.2019 (ΑΔΑ: Ψ472Ω6Μ-5ΚΕ) Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου 

23. Την υπ' αρ. 671/2019 (ΑΔΑ Ω4Λ9Ω6Μ-Χ9Ξ) Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε, το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
εργασιών του ανωτέρω έργου. 

24. Η με αρ. Πρωτ. 120391/22.4.2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου. 

25. Την με αρ πρωτ 1535/ΕΦΔ196/22.4.2019 τροποποίηση της πράξης, με την οποία εντάχθηκε η 1η 
ΣΣΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020). 

26. Την με αρ. 1335/31.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ472Ω6Μ-5ΚΕ) Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου. 

27. Την με αρ πρωτ 599555/11.10.2019 γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ για τον 2ο ΑΠΕ και την 2η ΣΣΕ. 
28. Την με αρ 937/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 

1098/2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ, το 
προσαρτώμενο 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η προσαρτώμενη 2η ΣΣΕ του έργου «Πιλοτική παρέμβαση σε 
επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου». 

29. Την με ΑΠ 852/ΕΦΔ103/16.3.2020 2η τροποποίηση της Πράξης «Πιλοτική παρέμβαση σε 
επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου» με την οποία εντάχθηκε η 2η ΣΣΕ στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020). 

30. Την με αρ. πρωτ. 065384/18.03.2020 Ειδική Πρόσκληση του Δήμου με την οποίο εκλήθη ο 
ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της 2ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 105 (παρ 4) του Ν. 4412/2016 

 .  

 
Οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύναψη της 2ης  Σ.Σ.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται και στην αιτιολογική 

έκθεση του 2ου ΑΠΕ – 2ης ΣΣΕ  είναι:   
α) για την κάλυψη των εξόδων επίβλεψης και των σωστικών ανασκαφών των αρχαιολογικών 

ευρημάτων (σχετικές οι με ΑΠ 060150/6.3.2018 και ΑΠ 079884/ 23.3.18 Ειδικές Εντολές της 
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
β) για την απόρριψη και διαχείριση των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων (μη επικίνδυνων) προϊόντων 

εκσκαφής (σχετική η με ΑΠ 51495/15.2.19 Ειδική Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας). 
γ) Τις νέες εργασίες για τις αποκαταστάσεις υπογείων που εκτείνονταν εκτός της οικοδομικής γραμμής, 

στους χώρους της προβλεπόμενης ανάπλασης, αλλά και πλεοναζουσών ποσοτήτων εργασιών 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου, που αποκαλύφθηκαν στην φάση των εκσκαφών και 
δεν ήταν εμφανείς ώστε να προβλεφθούν στην μελέτη.  

 
Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών θα επιβαρύνει τον κωδικό ΚΑ 7322.071 Φ64 Δ72 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στην Τεχνική Εταιρεία «Κ/Ξ VASARTIS S.A. - ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ε.Ε.» καλούμενη στο εξής "ανάδοχος" την εκτέλεση της 2ης ΣΣΕ του 
έργου: «Πιλοτική Παρέμβαση σε επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου» αντί του συνολικού 
ποσού 511.469,95 €, εκ των οποίων 412.475,77 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και 98.994,18 € 
για ΦΠΑ με τους παρακάτω όρους : 
 

1. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών 
Έργων, με τα εγκεκριμένα τεύχη της δημοπράτησής του, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές και τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και των οποίων έλαβε γνώση η ανάδοχος 
Κ/Ξ και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τα έργα αυτά, τα τεύχη της μελέτης δημοπράτησης, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, τις εντολές της διευθύνουσας Υπηρεσίας και την προσφορά του αναδόχου 
στην οποία περιλαμβάνονται το εργολαβικό αντάλλαγμα, τα γενικά έξοδα το εργολαβικό όφελος και 
ο Φ.Π.Α. 

2. Λογαριασμοί των οφειλομένων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και άνω. 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα τη διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

4. Ο ανάδοχος δεν θα εκτελέσει εργασίες επιπλέον του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν 
προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την απαιτούμενη πληρωμή των εργασιών. 

5. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το Δήμο στον ανάδοχο κατά την έκδοση από αυτόν τιμολογίου πληρωμής 
του και υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

6. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται των τελών κατάληψης οδοστρώματος και πεζοδρομίου καθώς και του 
τέλους έκδοσης αδειών τομής. 

7. Ο αντισυμβαλλόμενος ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο, και ευθύνεται 
προσωπικώς αυτός μονάχα, αποκλεισμένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα 
κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο 
πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

8. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας 
σύμβασης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 174 & 175 του Ν. 4412/16. 

9.  Ο ανάδοχος δηλώνει ως έδρα της επιχείρησης του την οδό Παπανικολή 122 & Γλαύκης, με ΤΚ 152 32 
και ΑΦΜ 997149106, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Τηλ.; 210 6836833, Fax.: 210 6836834, και ορίζει αντίκλητό 
του σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 την κα Κομνηνάκη Μαρία του Δημητρίου, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Ιλιάδος αρ 56, Τ.Κ 11633, Α.Δ.Τ. ΑΕ 629481 από ΑΤ Παγκρατίου Τηλ.: 210 6745884, Fax.: 
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2106745883. 
10. Ο ανάδοχος αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω αναφερομένων, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

και αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

11. Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμφωνα 
με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων. 

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε επτά (7) πρωτότυπα, από τα οποία πέντε (5) κρατήθηκαν στο 
Δήμο Αθηναίων και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος αφού πρώτα διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και 
υπογράφηκαν από τους δύο Συμβαλλόμενους. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
Για την ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/ΞΙΑ                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
Βλάσιος Θεοδοσίου                                                                                       Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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