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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ν. μύρνη 14/5/2013
Αρ. Πρωτ.: 22624

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ

ΔΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ
ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΖ
(ΑΡ. ΜΔΛ. : 305/2009)

.

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΓΔ & ΟΔ 18%
ΠΛΔΟΝ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ
ΠΛΔΟΝ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ
ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23%

1.488.457,15 €
267.922,29 €
263.456,92 €
69.575,42 €
480.564,71 €

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

2.569.976,49 €

ην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 14ε ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο δέθα ηξία (2013)
θαη εκέξα Σξίηε νη θάησζη ππνγξάθνληεο,
1) ηαύξνο Σδνπιάθεο, ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δεκάξρνπ Νέαο κύξλεο, απνθαινύκελνο
εθεμήο ΕΡΓΟΔΟΣΗ, θαη
2) ε εηαηξεία, «ΔΛΚΤΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εθπξνζσπείηαη
από ηνλ θ. Ηιηάδε Ηιία (κε αξηζκό ΑΔΣ  634749), κε έδξα ζηελ Αζήλα (νδ. Μεζνγείσλ 269,
Υαιάλδξη), ηει.2106710791-2 fax : 2106710799 θαη κε ΑΦΜ: 099361863 ΔΟΤ : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
θαινύκελνο εθεμήο ΑΝΑΔΟΥΟ,
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα αθόινπζα :
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Δήκαξρνο θνο ηαύξνο Σδνπιάθεο, έρνληαο ππ’όςηλ :
1. Σα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 305/2009 κειέηε ηεο
Τπεξεζίαο
2. Σε κε αξηζκό 275/2009 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εληάρζεθε
ζην Σερληθό Πξόγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ έηνπο 2010 .
3. Σε κε αξηζκό 273/2009 απόθαζε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
όξνη δηαθήξπμεο.
4. Σελ από 13/04/2010 πξνζθνξά ηνπ δεύηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο
αλεπηθύιαθηα δειώλεη όηη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
δηαθήξπμεο θαη ινηπώλ ηεπρώλ ηεο κειέηεο κε έθπησζε 11,20% επί ησλ ηηκώλ ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ.
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5. Σελ ππ’αξηζκ. 28/2011 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε
νξηζηηθνύ αλαδόρνπ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο 11,20% ζηελ
«ΔΛΚΤΣΖ Α.Σ.Δ.» κεηά ην δηαγσληζκό ηεο 13/04/2010
6. Σελ ππ’αξηζκ. 35/2012 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ππνβνιή ηνπ
ελ ιόγσ έξγνπ πξνο ρξεκαηνδόηεζε από ην ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ
Ε.Ε.Σ.Α.Α. ΑΕ
7. Σελ ππ. αξηζκ. 15/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηεο κειέηεο
8. Σελ ππ. αξηζκ 93/2013 Πξάμε ηνπ Ε’ Κιηκαθίνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ γηα ην
πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηνπ έξγνπ
9. Σελ ππ. αξηζκ. Πξωη. 454/5-4-2013 Πξάμε έληαμεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ
ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΗ» κε θσδηθό MIS 440884 ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
«Αηηηθή»
10. Σελ ππ. αξηζκ.76/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί επηθαηξνπνίεζεο
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο.

Αλαζέηεη
ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, «ΔΛΚΤΣΖ Α.Σ.Δ.» ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΛΑΣΔΗΑ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΖ», κε ηνπο θάησζη όξνπο :
ΑΡΘΡΟ 1ν – ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008, ηνλ Ν.1418/84 θαη ηα
Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 609/85, 171/87 θαη 218/98, ηνλ Ν.3463/06, Ν.3852/2010,
Ν.3861/2010 θαη ελ γέλεη ηελ Ννκνζεζία θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο έηζη όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα θαζώο θαη ηα ηεύρε ηεο κε αξηζκ. 305/2009 Μειέηεο, ηηο
ηζρύνπζεο Π.Σ.Π., ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη κε ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ.
ΑΡΘΡΟ 2ν – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2013 κε Κ.Α. 35.7322.0013 θαη ζα
ρξεκαηνδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή 2007-2013» ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ» ηεο πξόζθιεζεο 44 ηνπ ΔΓΦ ΔΔΣΑΑ.
ΑΡΘΡΟ 3ν – ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε, ηελ Μειέηε Εθαξκνγήο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ΕΤ, θαζώο θαη ηπρόλ απαηηνύκελεο εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο από
ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα
εκεξνινγηαθέο εκέξεο (180) από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εγθξίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 48 ηνπ
Ν.3669/08.
ηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππαίηηαο από κέξνπο ηεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, είηε
αξρηθήο είηε ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ εγθξηζείζεο παξάηαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα σο
άξζξν 49 Ν.3669/08, 1683,20 € (15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο άμηαο ηνπ έξγνπ) γηα 36 εκέξεο (20%
ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο) .
Γηα ηηο επόκελεο 27 εκέξεο (15% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο) ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε
κέξα νξίδεηαη ζε 2.244,26 € (20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ). Η ζπλνιηθή πνηληθή ξήηξα
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 6% ηνπ νιηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 4ν – ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο πξνζθόκηζε ηελ ππ’ αξηζκ. 1598543
εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ πνζνύ 113.730,00€.
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ΑΡΘΡΟ 5ν – ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΑΗΩΝ – ΚΤΡΩΔΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
1. Με βάζε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα
ππνβάιιεη ζηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία, εληόο δεθαπέληε εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ (15)
από ηελ εθθίλεζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ, ζύκθσλν κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/2008.
2. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπηωηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Π.Δ.
609/85 θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.3669/2008. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηωλ πξνζεζκηώλ
κε ππαηηηόηεηά ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ
Ν.3669/08 θαη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Δ. 609/85.
3. ΄Ο,ηη ηξνπνπνηήζεηο απαηηεζνύλ ζην έξγν, ζα εθηειεζζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Παξαηάζεηο ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία δίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ Ν.3669/08. θαη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Δ. 609/85.
ΑΡΘΡΟ 6ν – ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΒΑΡΤΝΟΤΔ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδόρνπ θαη όθεινο απηνύ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη
παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο :
1. Η ζύληαμε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηπρόλ
απαηηνύκελεο εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο από αξκόδηεο ππεξεζίεο ζύκθωλα κε ην
άξζξν 3 ηεο ΔΤ.
2. Η ζύληαμε ησλ ηεπρώλ αλαιπηηθώλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθόιισλ , κεηά ησλ απαξαίηεησλ
ζρεδίσλ θαη δαθηπινγξάθεζή ησλ ζε αλάινγν αξηζκό αληηηύπσλ κε βάζε ηα ηεύρε ησλ
επηκεηξήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ από ηνλ επηβιέπνληα παξνπζία ηνπ
αλαδόρνπ.
3. Η εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο,
ώζηε λα είλαη άξηηα θαη αθξηβήο.
4. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη γηα έιεγρν ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
5. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή,
5.1 Να ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία ζε ηξία (3) αληίγξαθα,
πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (θαηόςεηο, όςεηο, ηνκέο) ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο, ζηα
νπνία ζα θαίλνληαη ιεπηνκεξώο όιεο νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο
δηαζηάζεηο.
5.2 Να ζπληάμεη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1 : 200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ έξγνπ
κε πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο.
5.3 Να παξαδώζεη όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
5.4 Να πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο (έγρξσκεο) πνπ λα
δείρλνπλ ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ ηνπιάρηζηνλ αλά κήλα.
6. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα ηνπνζεηεζεί ζην εξγνηάμην πηλαθίδα έξγνπ, ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Δηαρείξηζεο Ε.Π. Αηηηθήο, ε νπνία ζα απνζύξεηαη ην αξγόηεξν έμη
κήλεο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ.
ΑΡΘΡΟ 7ν – ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ – ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα ηεξείηαη εκεξνιόγην έξγνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 33
ηνπ Π.Δ. 609/85 θαη ην άξζξν 47 ηνπ Ν3669/2008.
2. Ο ΑΝΑΔΟΥΟ, ππνρξενύηαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα νξίζεη ηνπο επί
ηόπνπ ηνπ έξγνπ κεραληθνύο θαη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθό νξγαλόγξακκα ζύκθσλα κε ηελ
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.3669/2008.
3. Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ζα γίλεη δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα
ρξήζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν3669/2008 .
4. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ επίζεο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη θακία πξόζζεηε ακνηβή
αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηα Γεληθά ΄Εμνδα εκπεξηέρνληαη :
4.1 Η πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε θαη θαζαίξεζε θαη απνθνκηδή όισλ
ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαηαζθεπώλ, ησλ πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ.
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4.2 Η ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
4.3 Η εμαζθάιηζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακία απαίηεζε, είηε θαζπζηέξεζε ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνηα
πξνβιήκαηα, ελώ παξάιιεια γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πιηθώλ ζεσξείηαη απηνλόεην όηη ζα
γίλνληαη ζε ζέζεηο επηινγήο ηνπ αλαδόρνπ (γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ
δηθαηνύηαη θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε) θαη θαηά ηξόπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνύλ
πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο θαη επνπηείαο ηνπ
έξγνπ.
4.4 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ ή
άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά ζε άιια άξζξα ηεο παξνύζαο θαηαβάιινληαη από ηνλ
αλάδνρν θαη ζεσξνύληαη, όηη πεξηιακβάλνληαη ζηα Γ.Ε. θαη Ο.Ε.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ
έγθαηξε ειεθηξνδόηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από ηελ ΔΕΗ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο
ζηνλ εξγνδόηε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηόο, πξνζθνκίδνληαο γηα ππνγξαθή
ηα απαηηνύκελα έληππα αηηήζεσλ, δειώζεσλ θ.ι.π.
ΑΡΘΡΟ 8ν – ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ (ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ)
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαηά παληόο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε
ην άξζξν 28 ηεο ΕΤ.
ΑΡΘΡΟ 9ν – ΚΡΑΣΖΔΗ
Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο πξνο ηξίηνπο θαζώο θαη ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο. Σν ΦΠΑ βαξύλεη ην Δήκν.
ΑΡΘΡΟ 10ν – ΣΜΖΜΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
Ζ πιεξωκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε ηκεκαηηθέο Πηζηνπνηήζεηο ζύκθσλα κε ηελ πξόνδν ηνπ
έξγνπ θαη βάζεη ζρεηηθώλ αλαιπηηθώλ θαη ζπλνπηηθώλ επηκεηξήζεσλ ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ.
Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί – έιαζζνλ» δαπαλώλ επηηξέπεηαη ππό ηνπο ηηζέκελνπο πεξηνξηζκνύο
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 11ν – ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ
Ο ρξόλνο εγγύεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη
ππνρξενύηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 74
θαη άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν3669/2008 νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο, κεηά ηελ
βεβαησκέλε πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ αλ κέζα ζε δύν (2) κήλεο από απηή ππνβιεζεί από ηνλ
αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο από ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε έμη (6) αληίγξαθα θαη ε Αλάδνρνο Εηαηξεία πήξε δύν (2)
αληίγξαθα.
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