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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»   

συµβατικής δα"άνης 549.965,19 € "λέον ΦΠΑ  

        σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 "αρ. 2α του Ν. 4412/16 

 

Στον Πειραιά σήµερα στις 26/6/2019  

Μεταξύ του ∆ηµάρχου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ κατοίκου Πειραιώς, 

νοµίµου εκ(ροσώ(ου του ∆ήµου Πειραιώς (µε Α.Φ.Μ. 090001263/Α’ ∆.Ο.Υ 

Πειραιώς) και αφετέρου της εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε. (µε Α.Φ.Μ. 

999864066 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) η ο(οία εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Ζαννή 

αρ.31 ,τηλ. 2104515718, νοµίµως εκ(ροσω(ούµενης  α(ό τον ∆ΑΣΙΓΕΝΗ 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟ   του  Γεωργίου  µε    Α.∆.Τ.  ΑΚ824805/30-1-2014 Τ.Α  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

συµφωνούνται συνοµολογούνται και έγιναν αµοιβαία α(οδεκτά τα (αρακάτω: 

Ο (ρώτος των συµβαλλοµένων ∆ήµος Πειραιώς, ο ο(οίος για ευκολία στο 

(αρόν συµφωνητικό θα α(οκαλείται ο «∆ήµος» (ου εκ(ροσω(είται, (αρίσταται και 

δηλώνει τη βούλησή του µε το φυσικό (ρόσω(ο του ∆ηµάρχου Πειραιώς, δήλωσε ότι 

ε(ειδή έχει ανάγκη να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

(ροϋ(ολογισµού µελέτης δα(άνης (οσού 1.700.000,00 € συµ(εριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. ό(ως αναφέρεται και εξειδικεύεται στην α(ό 20/01/2019 οικονοµική 

(ροσφορά της δεύτερης των συµβαλλοµένων (ου α(οκαλείται στο (αρόν 

(εριλη(τικά για ευκολία η ανάδοχος, 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

σ’ αυτήν την εκτέλεση του µε συνολική (ροσφερόµενη δα(άνη (οσού 549.965,19 € 

(λέον του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση γίνεται µετά α(ό την διενέργεια ηλεκτρονικού 

ανοικτού δηµοσίου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες (ροσφορές µε  κριτήριο 
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ανάθεσης  την (λέον συµφέρουσα α(ό οικονοµική ά(οψη (ροσφορά βάσει τιµής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 (αρ. 2α του Ν. 4412/16, ο ο(οίος είχε 

καταληκτική ηµεροµηνία υ(οβολής (ροσφορών την 21/1/2019 και ώρα 12:00 µέσω 

της (λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ (αριθµ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79339)  και αφού 

ελήφθησαν υ(όψη µεταξύ άλλων τα κάτωθι: 

• τη µε αριθµό 90/2019  α(όφαση Οικονοµικής Ε(ιτρο(ής ∆ήµου Πειραιώς 

(έγκριση Πρακτικού Νο2 της Ε(ιτρο(ής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση του 

α(οτελέσµατος) . 

• Τα Πρακτικά ε(ιτρο(ής ∆ιαγωνισµού. 

• Οι όροι της διακήρυξης και τη µελέτη της υ(ηρεσίας. 

• τη µε αριθµό 602/2018 α(όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιώς 

(Τρο(ο(οίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2019). 

• τη µε αριθµό 603/2018 α(όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιώς (Μερική 

αναµόρφωση του (ροϋ(ολογισµού έτους 2018). 

•  τη µε αριθµό 692/2018 α(όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιώς (Έγκριση 

ε(εµβάσεων αστικής ανά(λασης). 

• Το µε Α∆ΑΜ: 18REQ003932996 2018-11-01 (ρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης 

Οδο(οιίας-Α(οχέτευσης ∆ήµου Πειραιώς. 

• τη µε αριθµό 768/2018 α(όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιώς 

(αναγκαιότητα). 

• τη µε αρ.∆1000/2018 α(όφαση ανάληψης υ(οχρέωσης µε αριθµό ανάρτησης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ 18REQ004031670 2018-11-20. 

• τη µε αριθµό 779/2018 (ΟΡΘΗ) α(όφαση Οικονοµικής Ε(ιτρο(ής ∆ήµου 

Πειραιώς (έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης). 

• τη µε αριθµό 792/2018 (ΟΡΘΗ) α(όφαση Οικονοµικής Ε(ιτρο(ής ∆ήµου 

Πειραιώς (συγκρότηση ε(ιτρο(ής διαγωνισµού). 

• τη µε αριθµό 22/2019  α(όφαση Οικονοµικής Ε(ιτρο(ής ∆ήµου Πειραιώς 

(έγκριση Πρακτικού Νο1 της Ε(ιτρο(ής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

(ροσωρινού αναδόχου) . 

• τη µε αρ. 2019/17733 α(όφαση ανάληψης υ(οχρέωσης, µε α/α 731 του 

µητρώου δεσµεύσεων, µε Α∆ΑΜ: 19REQ004587632 2019-03-08 
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• τη µε αριθµό 90/2019  α(όφαση Οικονοµικής Ε(ιτρο(ής ∆ήµου Πειραιώς 

σύµφωνα µε την ο(οία α(οφασίζει  α) Την έγκριση του Πρακτικού No II της 

Ε(ιτρο(ής ∆ιαγωνισµού και β) Την κατακύρωση του α(οτελέσµατος του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Αστική 

Ανά(λαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», 

(ροϋ(ολογισµού δα(άνης 1.370.967,74€ (λέον Φ.ΠΑ., µε κριτήριο 

κατακύρωσης την (λέον συµφέρουσα α(ό οικονοµική ά(οψη (ροσφορά 

βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία 

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ (999864066 - ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), της ο(οίας τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης βρέθηκαν (λήρη και (ροσέφερε µέση έκ(τωση 

61,50%, ήτοι (οσό 549.965,19 € (λέον ΦΠΑ.Η δα(άνη για το (ιο (άνω έργο, 

(ου χρηµατοδοτείται α(ό ίδιους (όρους και ανέρχεται στο (οσό των 

549.965,19 € (λέον Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.10 του 

(ροϋ(ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 (σχ. η µε αρ. 2019/17733 

α(όφαση ανάληψης υ(οχρέωσης, µε α/α 731 του µητρώου δεσµεύσεων) 

• Τη µε αριθµό (ρωτ. 33567/9480/2019  α(όφαση του Συντονιστή της 

Α(οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

• τη µε αριθµό 340/2019  Πράξη του Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σύµφωνα µε την ο(οία δεν κωλύεται η υ(ογραφή της σύµβασης  

Η ανάδοχος έλαβε και γνωρίζει (λήρως τους όρους (ου αναφέρονται στην  

µελέτη της υ(ηρεσίας η ο(οία α(οτελείται α(ό τεχνική (εριγραφή, (ροϋ(ολογισµό, 

(εριγραφικό τιµολόγιο, γενική συγγραφή υ(οχρεώσεων, ειδική συγγραφή 

υ(οχρεώσεων, τεχνική συγγραφή υ(οχρεώσεων, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και τα σχέδια του 

έργου, το σύνολο των ο(οίων υ(ογράφονται α(ό τους συµβαλλοµένους και 

α(οτελούν ανα(όσ(αστο µέρος του (αρόντος καθώς και τους όρους της διακήρυξης 

τους ο(οίους ρητά και ανε(ιφύλακτα α(οδέχεται και τους ο(οίους θεωρεί έγκυρους, 

ισχυρούς, α(ρόσβλητους και υ(οχρεωτικούς γι’ αυτήν. 

Η ανάδοχος ε(ι(ρόσθετα δηλώνει ότι υ(όσχεται και υ(οχρεώνεται να 

εκτελέσει το έργο (ου ανέλαβε µε το (αρόν σύµφωνα µε τα (αρα(άνω σε συσχετισµό 

και αλληλουχία (ρος την α(ό 20-1-2019 οικονοµική (ροσφορά της. 
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Η (αρούσα ανάθεση  θα γίνει σύµφωνα µε:  

• Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά µε τις δηµόσιες (ροµήθειες και 

την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

• του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

• - του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ(ηρεσιών 

((ροσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

• - του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρµογή ανα(τυξιακών (αρεµβάσεων για την (ρογραµµατική (ερίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας2012/17 του Ευρω(αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τρο(ο(οίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

ανα(τυξιακών (αρεµβάσεων για την (ρογραµµατική (ερίοδο 2007 -2013», 

και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

ανα(τυξιακών (αρεµβάσεων για την (ρογραµµατική (ερίοδο 2007 -2013»  

• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση (εριορισµών 

συµµετοχής εργολη(τικών ε(ιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

• - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε(ο(τείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», ό(ως ισχύει 

• - του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Α(λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

ΝοµικώνΠροσώ(ων και Υ(ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τρο(ο(οίηση 

∆ιατάξεων  

• του (.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι(ές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το 

άρθρο 1 αυτού, 

• - 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…», 
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• - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ(οχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και (ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 

• - των (αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της 

(αραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της 

Κωδικο(οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

• - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το(ικό Τύ(ο και άλλες διατάξεις», 

• - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  

•  του (.δ 80/2016 “Ανάληψη υ(οχρεώσεων α(ό τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )22 

• - του (.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο(οίηση διατάξεων για την (ρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• - της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υ(ουργικής Α(όφασης ( 3821 Β) 

«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων (ου αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων έργων, µελετών, και (αροχής τεχνικών και λοι(ών συναφών 

ε(ιστηµονικών υ(ηρεσιών σχετικά µε χρήση των ε(ιµέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

• - της µε αρ. 57654/2017 Υ(ουργικής Α(όφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ(ουργείου 

Οικονοµίας και Ανά(τυξης», 

• - της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υ(ουργικής Α(όφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 

λε(τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

• Του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

α(οτρο(ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων” (Α' 30), ό(ως τρο(ο(οιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το (.δ. 

82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικο(οίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 
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Εταιρειών (ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή (ροµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών (ροσώ(ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή 

α(όφαση των Υ(ουργών Ανά(τυξης και Ε(ικρατείας υ(’ αριθµ. 20977/2007 ( 

Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 

Ν.3310/2005, ό(ως τρο(ο(οιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, καθώς και η α(όφαση 

του Υφυ(ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υ(’ 

αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις ο(οίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας». 

• Τις διατάξεις του Ν.  3852/2010 και  του Ν. 3463/06,  

• Τις διατάξεις του  Π.∆. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α'): Κανονισµός 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώ(ιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών  

Η ανάδοχος δηλώνει  ότι µεταβιβάζει την κυριότητα του (αρεχοµένου έργου στο 

∆ήµο µε την (αράδοση της νοµής και κατοχής αυτού και µε την συµφωνία των 

συµβαλλοµένων ότι µεταβιβάζεται η κυριότητα αυτών µε όλα τα (ροσω(ικά και 

εµ(ράγµατα δικαιώµατά τους. Η ανάδοχος υ(όσχεται ότι τα είδη (ου αναφέρονται 

στο (αρόν συµφωνητικό είναι ελεύθερα α(ό κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση 

συντηρητική και αναγκαστική, µεσεγγύηση, ενέχυρο, νοµικό ελάττωµα, εκνίκηση και 

διεκδίκηση τρίτου. 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) ηµερολογιακούς 

µήνες α(ό την ηµέρα υ(ογραφής της σύµβασης και (ρωτοκόλλησης αυτής µε τα 

αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 12 της διακήρυξης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα (ου αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση, 

σύµφωνα µε τους όρους αυτής, της (ροσφοράς του, της ∆ιακήρυξης και του Νόµου, 

αλλά και σύµφωνα µε τους κανόνες της Ε(ιστήµης και της Τέχνης, ούτως ώστε να 

εξυ(ηρετούνται τα συµφέροντα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και να εκ(ληρώνεται µε τον 

καλύτερο τρό(ο το αντικείµενο της Σύµβασης. Σε εναντία (ερί(τωση υ(οχρεούται να 

α(οζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την (οιότητα και νοµιµότητα της εκτέλεσης του έργου. 

Σε διαφορετική (ερί(τωση µ(ορεί να κατα(έσει υ(έρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως (οινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υ(οχρεούται ε(ι(λέον σε 
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(λήρη α(οζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής για ο(οιαδή(οτε θετική ή α(οθετική 

ζηµία. 

Ο Ανάδοχος υ(οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις (ερί (ροστασίας της εργασίας και 

των συνθηκών εργασίας (ου ισχύουν στον τό(ο εκτέλεσης της (αροχής. 

Α(ό τις συµβάσεις, αναθέσεις και τις ο(οιεσδή(οτε σχέσεις του Αναδόχου µε 

τρίτους η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει ουδεµία υ(οχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση έναντι 

των τρίτων αυτών. Ο Ανάδοχος υ(οχρεούται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να 

α(οκαταστήσει ο(οιαδή(οτε ζηµία αυτού, αν το τρίτος στραφεί κατά του ελληνικού 

δηµοσίου, (αράλληλα δε ο Ανάδοχος έχει την υ(οχρέωση να ασκήσει (ρόσθετη 

(αρέµβαση υ(έρ της Αναθέτουσας Αρχής και να καταβάλλει σε αυτή όλες τις δα(άνες 

τις δίκης. 

Το έργο χρηµατοδοτείται α(ό ιδίους (όρους του ∆ήµου Πειραιά µε Κ.Α. 

30.7323.10. 

Οι (ληρωµές του αναδόχου  θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 

διακήρυξης και µε το άρθρο 31 της Γενικής Συγγραφής Υ(οχρεώσεων  και  το άρθρο 

152 του ν.4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η (ληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. Όλα 

τα δικαιολογητικά (ληρωµής, ελέγχονται α(ό την αρµόδια υ(ηρεσία. 

Η ανάδοχος συνοµολογεί µε την (αρούσα σύµβαση ότι αυτή καταρτίστηκε 

σύµφωνα µε (ροϋ(ολογισµό, του ο(οίου την ακρίβεια ρητά εγγυάται και ε(οµένως 

αυτή (αραιτείται ρητά και ανε(ιφύλακτα α(ό κάθε δικαίωµά της, το ο(οίο α(ορρέει 

τόσο α(ό τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις της Νοµοθεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων όσο 

και α(ό τα άρθρα 200, 281, 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

Οι (ερι(τώσεις (ου δεν ρυθµίζονται ή δεν (ροβλέ(ονται στην (αρούσα 

σύµβαση και αναφανούν κατά την εκτέλεση της (αρούσας και µέχρι της οριστικής 

(αραλαβής των (αρα(άνω υ(ηρεσιών θα ρυθµίζονται α(ό τις ειδικές διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. 

Η ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συµφωνιών του (αρόντος 

κατέθεσε την µε αριθµό  e-50794/ 21-6-2019 εγγυητική ε(ιστολή του ΤΜΕ∆Ε (οσού 

ευρώ «27.500,00», η ο(οία θα ε(ιστραφεί σ’ αυτήν ατόκως µετά την (λήρη και τέλεια 

εκτέλεση της (αρούσας σύµφωνα µε το οικείο άρθρο της ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού. 
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Η ανάδοχος δηλώνει ότι (αραιτείται α(ό το δικαίωµα να (ροσβάλλει ή να 

αµφισβητήσει το κύρος και το (εριεχόµενο του (αρόντος για ο(οιοδή(οτε λόγο, 

τυ(ικό ή ουσιαστικό. 

 

 

 

                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                              

                             

 

 

 

 

     

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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