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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αριθµός Σύµβασης: 5282/2015
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 48.697,15 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) επί
των οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 και Λ. Αλεξάνδρας 205 στην Αθήνα, για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών, προϋπολογισµένης δαπάνης #59.600 €#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».
Στην Αθήνα, σήµερα την 24η Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη, στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.), στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
α) Ο Γεώργιος Τασιολάµπρος, µε Α.∆.Τ. ΑΒ 578500/13-10-2006, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ
1008/Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού.
β) Η Μάρθα Βόντα, µε Α.∆.Τ.: ΑΚ 913890/27-09-2013, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «SWEDISH
SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», µε διακριτικό τίτλο «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ.
ΕΠΕ» και έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιµισκή 62, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099796300,
∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 274747, 210 2757907, fax: 2310 277308, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.
3153/23-3-2001 καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε,
αποκαλούµενοι στο εξής για συντοµία «Αναθέτουσα Αρχή» και «Ανάδοχος» αντίστοιχα, και λαµβάνοντας
υπόψη:
την υπ’ αριθµ. ∆Π∆Υ/οικ.43806/3573/14-07-2015 (Α∆ΑΜ: 15PREOC002914263 2015-07-15)
απόφαση έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού,
την από 21-07-2015 προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή βελτιώθηκε ως προς το µηνιαίο
οικονοµικό τίµηµα µε την από 22-09-2015 επιστολή του Αναδόχου και
την υπ’ αριθµ.57561/4522/24-09-2015 (Α∆Α: ΨΗΕ6465ΦΘΘ-ΝΛΘ) κατακυρωτική απόφαση,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Αντικείµενο της παρούσας είναι η φύλαξη των χώρων των κτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 182 και Λ.
Αλεξάνδρας 205 στην Αθήνα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. ∆Π∆Υ/οικ.43806/3573/14-
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07-2015 (Α∆ΑΜ: 15PREOC002914263 2015-07-15) απόφαση έγκρισης του πρόχειρου διαγωνισµού και
την προσφορά του παρέχοντος υπηρεσίες και ως κατωτέρω:
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α) Η φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 θα γίνεται σε 24ωρη καθηµερινή βάση, επτά
(7) ηµέρες την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών, µε ένα (1) φύλακα ανά πρωινή,
απογευµατινή & βραδινή βάρδια. Επιπλέον, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουµένων των αργιών,
θα υπάρχει ακόµα ένας (1) φύλακας από ώρα 07:00΄ έως 15:00΄ και από ώρα 15:01΄ έως 22:00΄.
β) Η φύλαξη του κτηρίου της Λ. Αλεξάνδρας 205 θα γίνεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή µε ένα (1)
φύλακα από ώρα 7.00 π.µ. έως 16.00΄.
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει αµέσως µετά την υπογραφή της και οι παρεχόµενες υπηρεσίες
έχουν διάρκεια έξι (6) µηνών, ήτοι από 24-09-2015 και ώρα 15:00΄ έως 24-03-2016 και ώρα 15:00΄.
Η αξία της φύλαξης των ανωτέρω κτηρίων ανέρχεται στη τιµή των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών #6.598,53 €# ανά µήνα, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 1.517,66 €, ήτοι στην
τελική τιµή των οκτώ χιλιάδων εκατόν δεκαέξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών #8.116,19 €# ανά µήνα και
για το σύνολο των έξι µηνών (6) µηνών στην τιµή των τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (39.591,18) χωρίς Φ.Π.Α. και στην τελική τιµή των σαράντα οκτώ
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών #48.697,15 €#, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 23%.
Ρητά δε συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συνολικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες για τη φύλαξη των κτηρίων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι
σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε την οικονοµική προσφορά του και
την υπ’ αριθµ. ∆Π∆Υ/οικ.43806/3573/14-07-2015 (Α∆ΑΜ: 15PREOC002914263 2015-07-15) απόφαση
έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Στην παρούσα επισυνάπτονται η απόφαση έγκρισης
του διαγωνισµού, η οικονοµική προσφορά, το φύλλο συµµόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του
Αναδόχου και η κατακυρωτική απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των υπηρεσιών φύλαξης θα γίνεται σε µηνιαία βάση και εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών
µετά το πέρας κάθε µήνα, από τις αρµόδιες Επιτροπές που έχουν ορισθεί µε την υπ’ αριθµ. οικ.
7780/723/22-05-2015 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 51346/4056/21-082015 όµοια, και οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία το πρωτόκολλο παρακολούθησης
και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από τη σύνταξή του.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα καταβάλλεται, σε ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µηνιαία, αρχής
γενοµένης από τον επόµενο µήνα από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, ύστερα από την υποβολή
του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών
φύλαξης από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής, που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Αναδόχου.
Η πληρωµή της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ.
2014ΣΕ57100008 «∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
(Π.Κ. 8471054) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)»
Κατά την πληρωµή θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
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Κατά την εξόφληση του τιµολογίου θα παρακρατηθεί από τον προµηθευτή ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος
8%, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο Ανάδοχος για την πληρωµή είναι τα ακόλουθα:
1. νόµιµο τιµολόγιο του Αναδόχου,
2. πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,
3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ι.Κ.Α.,
4. εξοφλητική απόδειξη τιµολογίου και
5. υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται ονοµαστικά τα άτοµα
που απασχολήθηκαν στο έργο της φύλαξης το µήνα για τον οποίο δικαιούται την αµοιβή και ότι
καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόµιµες αποδοχές οι οποίες δεν ήταν κατώτερες των προβλεποµένων από
την εφαρµοζόµενη ΣΣΕ καθώς και ότι καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης των ιδίων
ατόµων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο των καθηκόντων που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Ειδικότερα:
•

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή να δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία
που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν αποκαλύπτει
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους
επόπτες του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση των
καθηκόντων του.

•

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης των
καθηκόντων του, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε
τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

•

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται,
αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία για τα µέτρα που λαµβάνει προς την
κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να
αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που
θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της σύµβασης µε υπαιτιότητα
του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΟΙ
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία κατάσταση µε
το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε τη φύλαξη, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, και να
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πληροφορεί την Υπηρεσία για κάθε αλλαγή προσωπικού, µε σχετική επιστολή του έγκαιρα και πάντως
πριν την αλλαγή.

15SYMV003115695 2015-10-02

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας
και της Νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών µόνο
εγγράφως µπορεί να γίνει και µόνο µετά από κοινή αποδοχή των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε το
άρθρο 24 παρ. 4 του π.δ. 118/2007.
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει
τον Ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας
βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται µε έγγραφο του
προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ηµερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και
προκάλεσαν την αδυναµία του, για την ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης, που ανέλαβε,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις που από την Επιτροπή παραλαβής παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του
αναδόχου στην εκτέλεση της παροχής των από τη σύµβαση προβλεποµένων υπηρεσιών φύλαξης, η
Υπηρεσία κατ’ αρχάς θα κάνει γραπτή σύσταση στην οποία θα αναφέρει τις εργασίες που κατά την κρίση
της πληµµελώς ασκήθηκαν από τον Ανάδοχο και θα τον καλεί σε συµµόρφωση. Αν αυτός δε
συµµορφωθεί, θα περικόπτεται από την αµοιβή του µέχρι και ποσοστό 50% της µηνιαίας αξίας και όχι
λιγότερο από 10%, µετά από πρόταση της Επιτροπής παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αν παρ’ όλα αυτά ο ανάδοχος συνεχίζει να µην ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά και τις
παρακάτω κυρώσεις: α) χρηµατικές κυρώσεις (µείωση µηνιαίας αποζηµίωσης) µε βάση εκτίµηση θετικών
ζηµιών (π.χ. έκτακτη απασχόληση προσωπικού της Γ.Γ.Υ. για µη εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών από
ανάδοχο), β) ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου, είτε στον επόµενο µειοδότη είτε
µετά από διαπραγµάτευση σε έναν από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είτε σε άλλον παρέχοντα
υπηρεσίες µε απευθείας συµφωνία, η δε διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που προσέφερε ο έκπτωτος
Ανάδοχος και εκείνου που προσέφερε ο νέος Ανάδοχος, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου
και γ) προσωρινό ή οριστικό αποκλεισµό του αναδόχου από διαγωνισµούς του Υπουργείου.
Επίσης, έχουν εφαρµογή για την επιβολή κυρώσεων οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του
π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
Ελλείψει φιλικού διακανονισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων, κάθε διαφορά, διαφωνία ή αντιδικία που
αφορά στην εφαρµογή, την εκτέλεση, την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης ή γενικά στις
σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας που καθίστανται
αποκλειστικά αρµόδια.
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ΑΔΑ: 7ΙΠΧ465ΦΘΘ-8ΧΣ

Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία,
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε τρία (3) όµοια
πρωτότυπα αντίτυπα.

15SYMV003115695 2015-10-02

Από τα τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, το ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Η παρούσα σύµβαση θα αναρτηθεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρησης ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
όπως ορίζεται από την αριθµ. πρωτ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΡΘΑ ΒΟΝΤΑ
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