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Στο Αργοστόλι σήμερα, την    12/01/2018, ημέρα Παρασκευή  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Κεφαλλονιάς, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης, ενεργών ως 

εκπρόσωπος του Δήμου (Κύριος του έργου) και καλούμενος στο εξής 

«Εργοδότης»  

2. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Χαϊδεμένος της Εταιρείας 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ », εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ με αριθμό μητρώου 

20599 με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Πεζ. Τενέδου 4 - ΤΚ 55534, 

Τηλ-Φαχ.: 2310865616-2310865765, Α.Φ.Μ 999720925 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, καλούμενος στο εξής «Ανάδοχος»  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

Τα ακόλουθα: 

(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων «Κύριος του Έργου» και «Εργοδότης», 

έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
’/08-8-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», έτσι όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 Την ένταξη του έργου στο προϋπολογισμό του Δ. Κεφαλλονιάς, η οποία 

προέρχεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε  ΣΑΕΠ 016  του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

 Την υπ’ αριθμ362/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κεφαλλονιάς, έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. 

 Την υπ’ αριθμ 392/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κεφαλλονιάς, έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2017. 

 Την υπ’ αριθμ. 145/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κεφαλλονιάς για την παραλαβή της θεωρημένης μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» και καθορισμό τρόπου δημοπράτησης. 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη 

Διακήρυξη του έργου. 

 Την υπ’ αριθμ. 118/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου. 

 Την υπ’ αριθμ. 117/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ως αναρτήθηκε στο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 Την υπ’ αριθμ. 15845/25.5.2017 Περίληψη Διακήρυξης ως αναρτήθηκε στο 

Διαύγεια. 

 Το από 20 Ιουνίου  2017 Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

το οποίο συντάχθηκε την 20 Ιουνίου 2017  (με το από 24/7/2017 παράρτημα) 

κατά το οποίο προσωρινός Ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,37 %. 

 Την με υπ’ αριθμ. 234/2017  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως αναρτήθηκε στο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 31,37%. 

 Το με αριθμ. πρωτ. 280901 και 257088/8.11.2017 έγγραφο  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

περί νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 234/2017 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Την Πράξη 6/2017  του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το «δεν 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης» με αντικείμενο την ανάθεση 

από το Δήμο Κεφαλλονιάς στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ.» της 

εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

 Το με αρ. πρωτ. 38813/5-12-2017 έγγραφο με το οποίο υπέβαλε ο ανάδοχος 

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου  4.2.6 παρ. 2  της 

Διακήρυξης. 

 Την 234/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κεφαλλονιάς, με την οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η εγκριτική του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού Απόφαση και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39920/14-

12-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής όπου 

προσκλήθηκε για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  

  Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», καλούμενη 

εφεξής «Ανάδοχος» την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», σύμφωνα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ που υπέβαλε στον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20-

6-2017, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 

του έργου. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 

ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του 

έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί 

δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται 

στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας 

σύμβασης.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους 

που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες 

εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.  

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και 

Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόσθηκε με την 

εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις 

δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον 

κατωτέρω πίνακα της παρούσας σύμβασης. 

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 

234/2017 της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα 

αναφερόμενα στο σκεπτικό της.  

 

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κος Κυριάκος Χαϊδεμένος και υπό την 

προαναφερθείσα  ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την 

εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα 

αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα 

εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονεθείσες διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα και των λοιπών διατάξεων περί 

εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω 

διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των 

Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται 

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν 

παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή 

πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει 

από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα 

οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού 

του λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων 

ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., 

αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και 

αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια 

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά 

σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και 

γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν 

εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των 

εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων 

εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης 

είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με 

τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν 

υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να 

επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και 

δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της 

γνώσης του σημείου αντίθεσης.  

 

1. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κεφαλλονιάς, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι 

η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, Προϊσταμένη Αρχή 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς και Φορέας Λειτουργίας ο 

Δήμος Κεφαλλονιάς, με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ και του Ν.3852/2010. 

 

 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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     Αφορά την έντεχνη αντικατάσταση του συνθετικού ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα 

στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου « ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» σύμφωνα με την 

αριθμ. 45/2017 μελέτη εκτέλεσης του έργου. 

 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία μελέτης και δημοπράτησης 

αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

 Το συμφωνητικό. 

 Η Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από 

τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, 

ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών 

του έργου.  

 Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 

τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

  Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην 

προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 

3669/08 

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ή 

του Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, ορίζεται 

σε τριακόσιες   ( 300 ) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Για τις αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες του έργου, καθώς και για θέματα υπέρβασης προθεσμιών και επιβολής 

ποινικών ρητρών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 7 της Ε.Σ.Υ. του έργου.  

 

 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 46 του Ν.3669/2008, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

 

6. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που ο Εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει στο 

Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

330044..663366,,4488 €€  ((ττρριιαακκόόσσιιεεςς  ττέέσσσσεερριιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εεξξαακκόόσσιιαα  

ττρριιάάνντταα  έέξξιι  εευυρρώώ  κκααιι  σσααρράάνντταα  οοκκττώώ  λλεεππττάά))  χχωωρρίίςς  ττηη  

δδααππάάννηη  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ  , σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της 

υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής: 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 224.492,61 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 40.408,67 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 264.901,29 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 39.735,19 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 304.636,48 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,0000000 

ΣΥΝΟΛΟ 304.636,48 

Φ.Π.Α. 24% 73.112,76 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. 377.749,24 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 

τον Κύριο Έργου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε  EΥΡΩ. 

 

7. ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σε αυτό το έργο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 

3669/08 (ΚΔΕ).  

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθμ.:561022/28-

12-2017  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού    €  15.231,82  (δέκα πέντε  

χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά ) η οποία έχει ως εξής: 
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Ο Χρόνος εγγύησης για το συνολικό έργο ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την 

βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171  

του Ν.4412/2016.  

 

      Η παρούσα σύμβαση αναπόσπαστα στοιχείο και μέρος της οποίας αποτελούν: α. 

Ο πλήρης φάκελος του «Εργοδότη», με βάση τον οποίο έγινε ο Διαγωνισμός & β. Ο 

πλήρης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του «Αναδόχου», συντάχθηκε, 

αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 

εννέα (9) γνήσια, όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων τρία (3) παρέλαβε ο Ανάδοχος, 

ενώ τα άλλα έξι (6) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για τον «Κύριο του Έργου» 

(ΚτΕ) & «Εργοδότη» 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς 

Για τον Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

Αριθμός 

Εγγυητικής 

Ημερ. 

Έκδοσης 

Φορέας Ποσό 

(ευρώ) 

561022 28-12-2017 ΤΜΕΔΕ 15.231,82 

ΣΥΝΟΛΟ: 15.231,82  

ΑΔΑ: ΡΒΦΓΩΕ5-ΥΓΥ
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