ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«Προμήθεια ειδών ζκίαζης για ηις ανάγκες ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ»

Κ.Μ.: Π132/2017
ΠΡΟΫΠ.: 1.908,31 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α.Ε.: 10.7135.0010 και 15.7135.0023

ΑΡΘΡΟ 1
Σετνική Έκθεζη-Προϋπολογιζθείζα Δαπάνη-Σετνικές Προδιαγραθές
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζθίαζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Ιιίνπ. Δηδηθφηεξα ζα ηνπνζεηεζνχλ α) ξνινθνπξηίλεο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Υγείαο, ζε ρψξνπο ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξφθνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Ιιίνπ θαη β)
θάζεηεο πεξζίδεο ζθίαζεο ζην Καιιηηερληθφ Καθελείν (3νο φξνθνο) ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιηηηζκνχ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ τιλίων εννιακοζίων οκηώ εσρώ και ηριάνηα ένα
λεπηά (1.908,31€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ήηνη 369,35€ θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.Ε.
10.7135.0010 θαη 15.7135.0023 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπσο
εκθαίλεηαη θαησηέξσ:
Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

10.7135.0010

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ

1.556,44 €

Πξνκήζεηα κνθεηψλ, θνπξηηλψλ,
ριννηαπήησλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
ΤΝΟΛΟ

15.7135.0023

351,87 €
1.908,31 €

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
1η Ομάδα: Είδη ςκίαςησ για υπηρεςίεσ του Δημαρχείου
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

1

Προδιαγρ. Βαςη DIN EN ISO 105-B02
in% Blackout (πλήρησ ςυςκότηςησ
100%) Αντανάκλαςη φωτόσ 82% Απορρόφηςη φωτόσ 12% Μηχανιςμόσ Φ32

m2

6,20

45,00 €

279,00 €

Προδιαγρ. Βαςη DIN EN ISO 105-B02
in% Αντανάκλαςη φωτόσ 11%-66%,
2
m2
12,93
31,00 €
Απορρόφηςη φωτόσ 12% Μηχανιςμόσ Φ32
Προδιαγρ. Βαςη DIN EN ISO 105-B02
in% Αντανάκλαςη φωτόσ 11%-66%,
3
m2
9,96
31,00 €
Απορρόφηςη φωτόσ 12% Μηχανιςμόσ Φ32
2η ομάδα: Είδη ςκίαςησ για το καλλιτεχνικό καφενείου του Πολιτιςτικοφ Κζντρου
4

Κάθετεσ περςίδεσ φάρδουσ 12,7εκ.
Πολυζςτερ 100% με αντανάκλαςη
φωτόσ 11% - 66%.

m2

10,51

27,00 €

400,83 €

308,76 €

283,77 €

3η ομάδα: Είδη ςκίαςησ για το Κζντρο Κοινότητασ τησ Διεφθυνςησ Κοινωνικήσ Προςταςίασ και
Υγείασ

2

5

Προδιαγραφζσ βάςει του DIN EN ISO
105-B02 in%, Αντανάκλαςη φωτόσ
11%-66%, απορρόφηςη φωτόσ 15%45%, διαπερατότητα φωτόσ 2%-45%,
μηχανιςμόσ ρόλερ Φ40

m2

8,60

31,00 €

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

266,60 €

1.538,96 €
369,35 €
1.908,31 €

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1O: Ανηικείμενο ηης προμήθειας
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζθίαζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Ιιίνπ. Δηδηθφηεξα ζα ηνπνζεηεζνχλ α) ξνινθνπξηίλεο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Υγείαο, ζε ρψξνπο ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξφθνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Ιιίνπ θαη β)
θάζεηεο πεξζίδεο ζθίαζεο ζην Καιιηηερληθφ Καθελείν (3νο φξνθνο) ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιηηηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 2O: Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε:















Νφκνο 4412/16 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α΄/08-08-2016), φπσο
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη.
Νφκνο 4250/14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.
318/1992» (ΦΔΚ 74 Α΄/23-03-2014)
Νφκνο 4270/14, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143 Α΄/28-06-2014)
Νφκνο 4152/13 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13»
(ΦΔΚ 107 Α΄/09-05-2013)
Νφκνο 4013/11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Σχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ ΣπκβάζεσλΑληηθαηάζηαζε ηνπ 6νπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/07 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204 Α΄/15-09-2011)
Νφκνο 3861/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη
Απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν-Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
112 Α΄/13-07-2010)
Νφκνο 3852/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α’/07-06-2010)
Νφκνο 3731/08, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ
263 Α΄/23-12-2008)
Νφκνο 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α΄/08-06-2006)
Νφκνο 2690/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 Α΄/09-03-1999)
Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 Α΄/05-08-2016)
Τελ κε αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
«Έγθξηζε Τππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4
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ηνπ Ν. 4412/16, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698 Β΄/16-11-2016)
Τελ κε αξηζκ. 15 θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ (αξ. 161/5797/25-11-2016)

ΑΡΘΡΟ 3: Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ
ΑΡΘΡΟ 4O: Τηκέο πξνζθνξψλ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ θαη ζα δίδεηαη ζε επξψ. Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ
αλαδφρνπ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ
παξνχζα πξνκήζεηα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Πεξηερφκελν πξνζθνξάο
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο:
α) ε ιέμε «Πξνζθνξά»
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε πξνζθνξά
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο
δ) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Ο αλσηέξσ θάθεινο ζα πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ
Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, ν πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ηνπ
ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η δήισζε απηή ζα είλαη απφιπηα δεζκεπηηθή γηα ηνλ
ππνςήθην ν νπνίνο ζα είλαη ηειηθά ν αλάδνρνο.
ΑΡΘΡΟ 6ο Φξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο
Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 90 εκέξεο.
ΑΡΘΡΟ 7ο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο
Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο.
ΑΡΘΡΟ 8ο Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
ΑΡΘΡΟ 9ο Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
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Δλαιιαθηηθέο πξνθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΟ 10ο Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ, εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε λα πξνζέιζεη, λα
ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη πξηλ ηελ Απφθαζε Αλάζεζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα εηδνπνηεζεί
εγγξάθσο λα ππνβάιιεη ηα θάησζη:
1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο, ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 11O Φξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο
Η πξνκήζεηα, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ηφπν θαη
ρξφλν πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γήκν Ιιίνπ θαη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο Υπεξεζίεο
ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ήηοι ένα (1) μήνα από ηην σπογραθή ηοσ.
ΑΡΘΡΟ 12O: Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ
λ. 4412/16, φπσο ηζρχεη, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην δ΄, ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ λφκνπ 4412/16, φπσο ηζρχεη.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο
πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί εάλ νη αλαθεξφκελεο
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ή/θαη ησλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
ΑΡΘΡΟ 13O: Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ-αληηθαηάζηαζε
Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ε κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
ΑΡΘΡΟ 14ο Αλαζεψξεζε Τηκψλ
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
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ΑΡΘΡΟ 15ο: Αλσηέξα Βία
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά κέζα.
ΑΡΘΡΟ 16O: Πνηληθέο ξήηξεο- Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16 (ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε)
β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο
ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ παξαηάζεσλ.
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε φηαλ:
α) εάλ ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε
β) Σπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (άξζξν 204 ηνπ λ. 4412/16 φπσο ηζρχεη).
3. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 17O: Πιεξσκή
Ο ηειηθφο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο
ησλ εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθφζνλ ε
αξκφδηα επηηξνπή, δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ εηδψλ
ΑΡΘΡΟ 18ο Δπίιπζε Γηαθνξψλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο Σπληάμαο

Δ. Γεξάζεο
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ

Η αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε
Τκήκαηνο Μειεηψλ

Ίιηνλ, 07/07/2017
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ

Μαξία Σηξαηνπδάθε
Τνπνγξάθνο Μεραληθφο

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο
6

