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Για την εκτέλεση του έργου :

«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας (1ος ειδικός 
προϋπολογισμός)»

που εντάχθηκε στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδικό ΟΠΣ 340043

Στην  Παιανία  σήμερα,  την  19  του  μηνός  Ιανουαρίου  του  έτους  2016  και  ημέρα  Τρίτη,  στο 

Δημαρχείο Παιανίας, με βάση την υπ’ αριθ.  99/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Παιανίας οι κατωτέρω υπογράφοντες : 

α. Ο κ. Σπυρίδων Ν. Στάμου, Δήμαρχος Παιανίας Αττικής 

β. Ο κ. Βασίλειος Γαντζούλας

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1)  Ο  ΠΡΩΤΟΣ  των  συμβαλλομένων,  καλούμενος  στο  εξής  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,  υπό  την 

προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν.3669/2008,  όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

1. Την αρ. πρωτ.174099/30-11-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων 

με  την  οποία  εντάχθηκε   το  έργο  στο   Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα   Περιβάλλον  και 

Αειφόρος Ανάπτυξη, με MIS 340043
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2. Την με υπ’ αριθ. 8377/18-06-2015 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματέας 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προέγκρισης δημοπράτησης του έργου.

3. Τον από 24–03–2015 Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 

τίτλου,  ο  οποίος  ολοκληρώθηκε  με  το  από  07-04-2015   Πρακτικό  της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού  για  την  Αποσφράγιση  και  Αξιολόγηση  Οικονομικών  Προσφορών  των 

συμμετεχόντων.

4. Tην με αρ. 99/19-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παιανίας  (αρ.  ΑΔΑ  7ΩΡΖΩΞ9-5Σ9),  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  αποτέλεσμα  του 

διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του τίτλου στην εργοληπτική εταιρεία 

«ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», 

5. Την με αρ. πρωτ. 55733/30830/11-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας

6. Την με αρ. πρωτ. 60326/33517/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης  Διοίκηση  Αττικής  περί  εκδίκασης  προσφυγής  της  εργοληπτικής 

επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»

7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν 

κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5  της Διακήρυξης του έργου.

8. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ανάδοχος, σύμφωνα με 

την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου, καθώς και τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας,  από τον 

οποίο διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

9. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρείας  και ιδιαίτερα 

την οικονομική προσφορά της, όπως αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 99/19-05-2015 

της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Παιανίας  έγκρισης  του  αποτελέσματος  της 

δημοπρασίας,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  10  του  άρθρου  30  του  Ν.  3669/2008,  (με 

επανυπολογισμό,  σε  συνδυασμό  με  την  έκπτωση  της  δημοπρασίας  εκ  μέρους  της 

εταιρείας, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ TMHMA (ΔΙΚΤΥΟ)
Δαπάνη Εργασιών 3.815.181,57 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18% 686.732,68 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 57 παρ. 3  ν. 3669/08 ΚΔΕ

405.172,28
ευρώ

Αναθεώρηση 163.577,33 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ----------------- ευρώ
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προϋπολογισμός 5.070.663,86 ευρώ

ΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΓΩΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ)
Δαπάνη Εργασιών 457.234,02 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18% 82.302,12 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 57 παρ. 3  ν. 3669/08 ΚΔΕ

48.558,25
ευρώ

Αναθεώρηση 20.456,75 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ------------------ ευρώ
προϋπολογισμός 608.551,15 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δαπάνη Εργασιών 4.272.415,59 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18% 769.034,81 ευρώ
Απρόβλεπτα 1  (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 57 παρ. 3  ν. 3669/08 ΚΔΕ

453.730,54
ευρώ

Αναθεώρηση 184.034,08 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ----------------- ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.679.215,01 ευρώ

10. Τους  όρους  του  άρθρου  5  της  Διακήρυξης  του  έργου  σχετικά  με  την 

υπογραφή  της  σύμβασης  εκτέλεσης  του  έργου  και  ιδιαιτέρως  του  άρθρου  11  της 

Διακήρυξης  με  την  επισήμανση των  κρίσιμων  συμβατικών  όρων  και  τη  διοίκηση του 

έργου.

11. Την με α.π.  ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ  450/14-01-2016 προέγκριση σύμβασης από την 

ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 

την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού 

της Παιανίας (1ος ειδικός προϋπολογισμός)».

Η εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού 

δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» και σύμφωνα με τα 

ακόλουθα :

I. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3669/2008,  όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  συμπληρώθηκαν 

μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου,  καθώς επίσης και  τις  λοιπές 

διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

1
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II. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που 

μονογραφήθηκαν  σε  τρεις  (3)  σειρές  από  τους  συμβαλλόμενους  και  αποτελούν 

αναπόσπαστο  προσάρτημα  της  παρούσας  σύμβασης.  Σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα 

τεύχη δημοπράτησης,  ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να συμμορφωθεί  πλήρως με τους 

όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και 

οδηγίες του ΚτΕ. 

III. Την  οικονομική  προσφορά  της  αναδόχου  (Τιμολόγιο  Προσφοράς  και  Προϋπολογισμός 

Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως 

φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).9 της παρούσας σύμβασης.

IV. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό  99/19-05-2015 της 

Ο.Ε. του Δήμου Παιανίας. 

 (2) Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Βασίλειος Γαντζούλας,  ενεργώντας με την ιδιότητα 

του εκπροσώπου της Κοινοπραξίας  ««ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ»»,  αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα 

ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ : 

I. Ότι  η  υπογραφή  του  στην  παρούσα  σύμβαση  δεσμεύει  απολύτως  την  εξουσιοδοτούσα 

αυτόν ανάδοχο του έργου «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει  

τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

II. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας  εργολαβίας,  τα  οποία  θα  εφαρμόσει  σε  συνδυασμό  με  τις  μνημονευθείσες 

διατάξεις  του  Ν.  3669/2008,  όπως  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  και  των  λοιπών 

διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

III. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

IV. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 

απορρέουν  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  οριοθετούνται  στα  συμβατικά  τεύχη  και 

ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή 

της  με  κάθε  δυνατή  πληροφορία  που  αφορά  στους  όρους  της  σύμβασης,  δεν  την 

απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  για  την  πλήρη  συμμόρφωσή της  προς  τις  συμβατικές  της 

υποχρεώσεις  και δεν προκύπτει  για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 

φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

V. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήμανσης,  περί  μέτρων  υγιεινής  κτλ.,  αποδεχόμενη  ότι  είναι  ο  μόνη  και  αποκλειστικά 
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υπεύθυνη,  ποινικά  και  αστικά,  για  οποιοδήποτε  ατύχημα ήθελε  προκληθεί  από αμέλεια 

εφαρμογής  των  ισχυουσών  διατάξεων  και  των  εν  γένει  υποχρεώσεών  της  καθ΄  όλη  τη 

διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

VI. Ότι η  ανάδοχος είναι  η μόνη και  αποκλειστικά  υπεύθυνη για τη μετά  σχολαστικότητας 

τήρηση της  περιβαλλοντικής  μελέτης  του  έργου  και  γενικότερα  για  την  εφαρμογή  των 

νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά 

την  τυχόν  εκμετάλλευση  των  πηγών  λήψης  υλικών,  και  κατά  τη  χρησιμοποίηση  των 

εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

VII. Βεβαιώνει  ότι  όλα  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τη  Διακήρυξη  και  που 

κατατέθηκαν  πριν  από την υπογραφή της  σύμβασης είναι  νόμιμα,  ορθά και  ακριβή και 

πουθενά  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τους  όρους  των  τευχών  δημοπράτησης  και  ότι 

πάντως,  έστω  και  αν  υπάρχει  κάποιο  λάθος  ή  αντίθεση,  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  να 

επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα 

και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

1. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των 

όρων  της  σύμβασης,  οι  οποίες  εκδόθηκαν  υπέρ  της  Αναδόχου  από  τους  παραπλεύρως 

εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ

(σε Ευρώ)
1 140000006995-0 22-12-2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

283.960,76

2. Οι  ως  άνω  εγγυήσεις,  καλύπτουν  τις  προβλεπόμενες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  17  της 

Διακήρυξης και του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008, η δε γνησιότητά τους ελέγχθηκε και 

βεβαιώθηκε με το αρ.19 151/2015  έγγραφο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Την από  18/01/2016 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου τον κ. 

Βασίλειο Γαντζούλα, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος 

ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

3. Την  από 18/01/2016 δήλωση  της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Βασίλειου 

Γαντζούλα ,  καθώς και την από 18/01/2016  δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
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(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της 

Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει 

καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Εφαρμόζονται  οι Ποινικές  Ρήτρες που προβλέπονται  από τις  Διατάξεις  του Άρθρου 49 του 

Ν.3669/08 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου και τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 

του συμβατικού τεύχους «Ε.Σ.Υ.» .

1. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 19-01-2016), αποτελεί 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το 

άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008.

3. Η  υπόψη  εργολαβία,  της  οποίας  υπογράφεται  η  παρούσα  σύμβαση 

χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Περιβάλλον 

και  Αειφόρος  Ανάπτυξης»  (αριθ.  ενάρ.  Έργου  ΟΠΣ  340043,  2007-2013 

(ΕΠΠΕΡΑΑ), το Ταμείο Συνοχής και τους Εθνικούς Πόρους και υπόκειται σε όλες τις 

σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. 

όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

4. Ειδικά,  η  διαχείριση  των  «επί  έλασσον»  δαπανών  θα  ακολουθεί  τις 

προβλέψεις  της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει 

μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η 

δυνατότητα  χρησιμοποίησής  τους  αναφέρεται  ρητά  στη  διακήρυξη,  με  τους 

ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, 

• να πληρώνονται  νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 

• να  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές του  έργου,  όπως  αυτές  περιγράφονται  στα 

συμβατικά τεύχη, 

• να  προκαλείται  αύξηση  ή  να  γίνεται  εισαγωγή  νέων  συμβατικών  δαπανών,  οι 

οποίες  δεν  είχαν  αποτελέσει  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  του  έργου  (π.χ.  για  το 

μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).
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• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

Προχρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών,  χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής 

των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 

«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και   ταυτόχρονα  

• με  περιορισμό  του  συνόλου,  αθροιστικά,  όλων  των  μετακινήσεων  από  «ομάδα 

εργασιών» σε «ομάδα εργασιών»  έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης 

του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται  μόνο 

μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 

προβλέψεων  του  ισχύοντος  νομοθετικού  πλαισίου),  χωρίς  να  χρησιμοποιούνται τα 

εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

(5) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι 

τα αναφερόμενα στην παρ.  5.2 της  Διακήρυξης  του έργου.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας  των 

περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση κατασκευής του έργου.

2. Η Διακήρυξη του έργου 

3. Η  Οικονομική  Προσφορά  (Τιμολόγιο  και  Προϋπολογισμός  Προσφοράς) 

(Τεύχος 7)

4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 

6. Οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

7. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

8. Το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός Μελέτης (Τεύχους 8)

9. Το Χρονοδιάγραμμα /  Πρόγραμμα κατασκευής των έργων μετά  την έγκρισή 

του

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν,  εκτός  των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο και  τα 

κάτωθι :

• Τα  εγκεκριμένα  ενιαία  Τιμολόγια  του  άρθρου  8  του  Ν.3263/2004,  όπως  έχουν  

αναπροσαρμοστεί και ισχύουν σήμερα.

• Οι Ευρωκώδικες.
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• Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

(6) Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο, με 

αρμοδιότητες που περιγράφονται στην μεταξύ τους σύμβαση. Η Ανάδοχος του έργου, έχει την 

υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη 

συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

Η  παρούσα  συντάχθηκε,  αναγνώσθηκε,  βεβαιώθηκε  και  υπογράφεται  από  τους  ανωτέρω 

συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα  (1) παρέλαβε ο 

πρώτος των συμβαλλομένων,  ένα (1) ο δεύτερος των συμβαλλομένων,  ενώ τα άλλα τρία (  3 )  

κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΙΑΝΙΑ 19/01/ 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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