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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζηεθαληψλ γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο-δεμηψζεηο- εζληθέο ή 
ηνπηθέο ενξηέο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2018. Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε ηέζζεξηο 
ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη κεδέλ ιεπηά (4.154,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη 
ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6443.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

                                      

α/α Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Ενδεικηική 
Σιμή 

Μονάδορ (€) 

ςνολική 
Ενδεικηική Σιμή 

(€) 

1 
ηεθάληα δάθλεο γηα εζληθέο ή ηνπηθέο 
ενξηέο 

ηεκάρην 20 25,00 500,00 

2 
ηεθάληα γηα ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ 
Γήκνπ 

ηεκάρην 50 45,00 2.250,00 

3 Αλζνδέζκεο  ηεκάρην 10 25,00 250,00 

4 πλζέζεηο ινπινπδηψλ ηεκάρην 10 35,00 350,00 

       ύνολο  3.350,00 

       Φ.Π.Α. 24% 804,00 

       Γενικό ύνολο 4.154,00 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ζηεθαληψλ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο, δεμηψζεηο 

θαη εζληθέο ή ηνπηθέο ενξηέο ηνπ Γήκνπ καο γηα ην έηνο 2018. 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο δηάζεζεο θαη 

εκπνξίαο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Η πνζφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ εθηηκήζεθε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα δχλαηαη λα θαιχπηεη ηηο αληίζηνηρεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο εηήζηεο αλάγθεο, ρσξίο ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν. ηνλ παξαθάησ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε βάζε ηηο 

εθηηκψκελεο σο κέγηζηεο πνζφηεηέο ηνπο γηα ην έηνο 2018, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε έρνπλ σο εμήο: 

 

α/α Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα CPV 

1 ηεθάληα δάθλεο γηα εζληθέο ή ηνπηθέο ενξηέο ηεκάρην 20 03121210-0 

2 ηεθάληα γηα ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ ηεκάρην 50 03121210-0 

3 Αλζνδέζκεο  ηεκάρην 10 03121200-7 

4 πλζέζεηο ινπινπδηψλ ηεκάρην 10 03121200-7 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζηεθαληψλ γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο-δεμηψζεηο-εζληθέο ή 

ηνπηθέο ενξηέο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2018.  

 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο  
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε: 

 

 Νφκνο 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (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, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 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, «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-
Αληηθαηάζηαζε 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 Τπνπξγείνπ 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) 

 Σελ κε αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
«Έγθξηζε Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/16, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698 
Β΄/16-11-2016) 

 Σελ κε αξηζκ. 15 θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(αξ. 161/5797/25-11-2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 
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ΑΡΘΡΟ 4O: Σηκέο 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. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ, ζα απνξξίπηνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πεξηερφκελν πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε 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. 

 

Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο  κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν 

απφ ηνλ Γήκν Ιιίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Υξφλνο 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 
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ΑΡΘΡΟ 9ο Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο πξνθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΑΡΘΟ 10ο Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ 

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. 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ε αξκφδηα Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ, εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε λα 

πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O Υξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γήκν Ιιίνπ θαη 

κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ήηνη έσο 

ηελ 31/12/2018. Σα έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ηφπνπο 

παξάδνζεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ζε θάζε πεξίπησζε πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα 

θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.  

 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη πάληα κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ. Ο Γήκνο Ιιίνπ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ εμάληιεζε φιεο ηεο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  

 

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.  
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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 

ε 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 Σηκψλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

θαη ακεηάβιεηεο. 

 

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 πκβνπιίνπ, 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 
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β) πληξέρνπλ 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. 

 

                                 Ίιηνλ, 11/12/2017 
     Ο πληάμαο Η αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Μειεηψλ 
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
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