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ΆΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριος του Έργου είναι …………………….
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι …………………..
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία θα
ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη
από τη Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του
Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση
έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα
υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του
Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το
συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1 της Ε.Σ.Υ.
Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
1. Διακήρυξη
2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
3. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Έργου
5. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
6. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
1.1 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 13 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του
παρόντος) και προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Tα ειδικά θέματα που
σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος
"Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης
στα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνική Περιγραφή.
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Tα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ'
αυτά τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που
θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:
1) Σύμβαση Εργοδότη - Αναδόχου
2) Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας
3) Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
4) Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
5) Η Παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6) Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών
7) Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Έργου

ΆΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του Έργου. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του
εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές
πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να
συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση
της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό
συμφωνητικό μέσα σε 15 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για
λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμος Αιγιαλείας.
2.1.3 Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε 4 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
2.1.4 Σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ' αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών
τευχών.
Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών
μετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην
διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη
παράταση προθεσμίας.
2.2 Ιδιωτικό συμφωνητικό – Ορισμός εκπροσώπου
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από
τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του
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διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών
Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον
νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως
άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου
στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των
καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση
Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου
υπόκειται στην έγκριση της Ομάδας Επίβλεψης (βλ. παράγραφο 2.3).
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται
ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.
2.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον
αναπληρωτή εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν
απαιτείται, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να
ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν
προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου /
παρακολούθησης της σύμβασης.
2.2.4. Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα
αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του
Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στον
εξοπλισμό, τα υλικά και τι υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε
κατάσταση καλής λειτουργίας, τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία
στο Φορέα μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης.

2.3
Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα
πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, τα
οποία εν συνεχεία θα καλούνται «Ομάδα Επίβλεψης».

2.4
Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων
αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος "Τεχνικής Περιγραφής".
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ΆΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο
προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με
τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η
εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή
ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα
πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.
Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, και τη τακτική
συντήρηση του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο
τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο
δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η
σωστή και εύρυθμη λειτουργία.
Αν και το έργο ανήκει στην κατηγορία των «απλών χημικών εγκαταστάσεων»
λόγω της ειδικής φύσης, και της σημασίας της, ο/η υπεύθυνος/η της
επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 274/97 και
την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να είναι Χημικός
Μηχανικός που αποδεδειγμένα θα έχει τόσο επιστημονική ενασχόληση με το
αντικείμενο όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειμένου θέση.
Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει
να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με
διερμηνέα.
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου
προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας
αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και
να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η
Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την
αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.
3.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα
προκύψουν από τη λειτουργία, τακτική συντήρηση του εξοπλισμού της
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εγκατάστασης που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα
κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
λειτουργεί και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ.,
κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και
εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Εάν κατά την
εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος Αιγιαλείας
έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε
ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή
εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί, ο Δήμος Αιγιαλείας έχει το δικαίωμα να προβεί στην
αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από
το Δήμο Αιγιαλείας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος
ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους
αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου Αιγιαλείας , σε τακτικές καθορισμένες
συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων
σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Δήμος
Αιγιαλείας θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους
απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί
απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να
διαθέσει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό.
Τους πρώτους δύο μήνες της σύμβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των
εξαρτημάτων αυτών το πρόγραμμα συντήρησης όλων των επιμέρους
μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και το οποίο θα
τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό
επιτρέπονται μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και σύμφωνη γνώμη
ή και επιθυμία της επίβλεψης.
Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.
3.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες
επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη.
Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την
καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με
αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως
προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από
την Ομάδα Επίβλεψης ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα.
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς
Πληρωμής, που ελέγχονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ.
Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξη του:
1. Τιμολόγιο
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται
για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους
απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ),
όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.
4. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής τυχόν κρατήσεων που ορίζουν οι
ισχύουσες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για
την πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται ότι:
(α)

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις
εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών,
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ.

(β)

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την
πληρωμή κάθε Λογαριασμού.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή
σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς
υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
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κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει
δοθεί εάν παρέλθει ένας μήνας από την κατάθεση το λογαριασμού και δεν έχει
δοθεί ρητή έγκριση.
4.2 Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως
λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και
κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της
παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την
εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και
το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των
εργασιών.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

4.3 Νόμισμα
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.4 Ωράριο Λειτουργίας
Η Εγκατάσταση θα λειτουργεί συνεχώς αλλά θα είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, πλην Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών, για οχτώ (8)
ώρες ημερησίως, τουλάχιστον.

ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
ΦΠΑ.
5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει
νόμιμη αιτία για την κατάπτωση της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους
χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων
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της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή
ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της
απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωση του προς
τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του
Αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί
ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

ΆΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν
επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στην
εγκατάσταση, ο Ανάδοχος και ο Δήμος Αιγιαλείας θα αναζητήσουν
κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες
στην ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί
τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να
ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες
δαπάνες, θα εγκριθούν από το Δήμο Αιγιαλείας ).
Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ., σε περίπτωση
εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος
6.2 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Δήμο
αμέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή
την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει
σε επαφή με τους εκπροσώπους του Δήμου Αιγιαλείας ώστε να εγκρίνουν τα
μέτρα για την αντιμετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα
έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει
άμεσα στο Δήμο Αιγιαλείας
γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών
αυτών. Ο Δήμος Αιγιαλείας θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων
έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν
σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα
προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με
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οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές
διατάξεις.
Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται
σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό
εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.

ΆΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του
Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την παραλαβή του
αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που
συνοδεύει την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και
αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.
8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ
αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη
Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του,
απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει
στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.
8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
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8.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του
από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί
να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου.
8.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση,
εκτός των περιπτώσεων νόμιμης εισφοράς σε συγγενική εταιρεία ή νόμιμης
υπεργολαβίας που γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
8.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους-.

8.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
8.3.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
από τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται
στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύμβασης.
8.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωση
τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους .

8.4
Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν
από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους
προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια
/καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του συντάκτη και σε περίπτωση
υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού
και του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων.
8.5 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
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8.5.1 Tα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, υποχρεούται να έχουν εγκριθεί από τον
Εργοδότη.
8.5.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει
όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα ελέγχει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της
παρούσας Σύμβασης.
8.6 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου
8.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις
φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
α)

β)
γ)
δ)

την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.
την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία
την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών
εισφορών των εργαζομένων του.

8.6.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν
αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από
τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
8.7 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την
κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό του,
που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τις εγκαταστάσεις ως
ακολούθως:
α) Ασφάλιση έναντι θεομηνίας
β) Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους
8.8 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.
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8.9 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη
θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να
αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και
να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
9.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες
τις πληροφορίες που αφορούν στη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν
έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της
παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 και το αργότερο σε ένα
μήνα από την έγκριση του λογαριασμού πληρωμής από την Ομάδα
Επίβλεψης. Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του
λογαριασμού από την Ομάδα Επίβλεψης, ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί, τότε
έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
10.1 Συμβατικά τεύχη
10.1.1 Tα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που
υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν
τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας
που ορίζεται στη Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας.
10.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται
πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη
εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας
Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
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10.2 Ανωτέρα Βία
10.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του
ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται
να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον
αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το
παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των
περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη σύμβαση.
10.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των
συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
γεγονότων ή περιστατικών.
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής
των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται
στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την
σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την
εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

ΆΡΘΡΟ 11: ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η
διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
11.2 Διάλυση της Σύμβασης
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, σύμφωνα με το
άρθρο 338 του Νόμου 4412/2016..
11.2.2 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης,
όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η
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σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η
συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις.

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την
Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί
υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου,
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους
σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του
πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

11.4 Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών
του Αναδόχου που εκδίδεται από την Ομάδα Επίβλεψης όπου βεβαιώνεται η
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί
όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
Η παραλαβή γίνεται εντός 2 μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης
με απόφαση του Εργοδότη. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής των υποδομών και του εξοπλισμού της
εγκατάστασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με το
Άρθρο 5.1 της παρούσας Ε.Σ.Υ., μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης
των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης.
Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του
Αναδόχου. Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων,
μετά από αίτηση του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα
λεπτομερώς αναφερόμενα N.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά
στο Νόμο.
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ΆΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
13.1 Νομοθεσία
-το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
-το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τεύχος Α')
-το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα
το άρθρο 1 αυτού,
-το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
-το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» .
-το ν. 3861/2010 (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».
- 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.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος
του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του
Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
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Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει
των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Αίγιο 07/03/2017
Η συντάξασα

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αίγιο 07/03/2017
Ο Διευθυντής

Φωτεινή Αλεξοπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Σπυρίδων Προσελέντης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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