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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803" 

Στην Κέρκυρα, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που 

εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη Δέσποινα Ζερνιώτη, 

εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του .................................... ....................................., νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία ...................................... και τον διακριτικό 

τίτλο ................................................. που εδρεύει στην .........................................., εφεξής 

καλούμενος «Ανάδοχος». 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», την ανάθεση εκτέλεσης μηχανολογικών εργασιών, εγκατάστασης νέου 

συστήματος κλιματισμού-αερισμού και επισκευής του ανεκλυστήρα, στο πλαίσιο του 

έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803"  

(α) στη με αρ. 1/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  

(δ) στην με αρ. ..../……-…….-…… απόφαση κατακύρωσης και  

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του προκηρυσσόμενου έργου, με τους 

εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών, 

εγκατάστασης νέου συστήματος κλιματισμού-αερισμού και επισκευής του 

ανεκλυστήρα, στο πλαίσιο του έργου "πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β' 

ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα" κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης  

απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες 

ιδιότητες.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι 

υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για 

την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με 

όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως 

αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και 

ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, 

δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα 

μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 

και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του 

Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες 

επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  

πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την 

ελάχιστη ζημία. 

5. Ο ανάδοχος, αμέσως μόλις υπογράψει την σύμβαση θα πρέπει να διαμορφώσει 

τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Τις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη 

τη διάρκεια των εργασιών, και όσες εξ αυτών είναι απαραίτητες κατά την άποψη της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την παραλαβή του έργου. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας 

Αρχής μπορούν να επισκέπτονται οποιονδήποτε χώρο του εργοταξίου, όπως αυτός ορίζεται 

με την ευρεία του έννοια, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και χωρίς οποιοδήποτε 

περιορισμό. 

6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, 

μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του 

εργοταξίου. Μέχρι την παραλαβή του έργου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, 

καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την 

υποχρέωση να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 

7. Απαγορεύεται η παραμονή ή αποθήκευση στους χώρους του εργοταξίου 

μηχανημάτων ή υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υπεργολάβων του τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. 
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8. Πριν από την παραλαβή ο ανάδοχος θα απομακρύνει κάθε εγκατάσταση, 

μηχάνημα, πλεονάζον υλικό, εργαλείο κλπ. από το χώρο του έργου έτσι ώστε με την 

παραλαβή ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί αμέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και 

των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με την έκταση και το είδος των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων και την πιθανή απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου αυτών. 

9. Στον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα μέτρα τα οποία 

οφείλει να λάβει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την 

ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην περιοχή που αυτό εκτελείται, όπως αυτά προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από 

οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης που προξενείται κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, 

διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.  

10. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και 

συντήρηση του έργου θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν 

αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και 

σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να 

προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 

που αυτά προβλέπουν. 

12. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση 

εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως 

είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.  

13. Ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών 

μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 

ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 

πρόληψης ατυχημάτων. 

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές 

και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας 

κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

15. Ο μειοδότης υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου εργασιών, στο οποίο θα 

καταγράφεται η ημερήσια εκτέλεση των εργασιών και θα υπογράφεται καθημερινά από τον 

υπεύθυνο έργου ή τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. 

16. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην 

Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία    

..../..../........ του ………….......................................... συνολικού ύψους ...………….. Ευρώ που 

αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το 

περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος 

μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, και 

μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την 

προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του 

Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, 

β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για 

την εκτέλεση της εργασίας / υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 

σύμβασης  ..................................€ (ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ)  

πλέον Φ.Π.Α. 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής)  

2.Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού 

ανταλλάγματος. 

3.Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες 

του προκηρυσσόμενου έργου.  

4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των εκτελεσθέντων 

εργασιών. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής 

εργασιών του συγκεκριμένου σταδίου από την Υπηρεσία και μετά από την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, πραγματοποιείται πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου.  

5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από 

την Επιτροπή Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  
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γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων.   

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εργασία εντός 1,5 μήνα από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά 

τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέμενη εργασία / υπηρεσία. 

3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου / υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου / υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης  δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 

34). 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

1. Η παραλαβή των εργασιών / υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών / υπηρεσιών καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τις εργασίες, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της 

Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των εργασιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε ανάδοχος θεωρείται 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα  που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.   

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 

118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική 

αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 

την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. 
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Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε 

υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως 

κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στο Μουσείο 

Ασιατικής Τέχνης, και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης 
 
 
 
 
 
 
Δέσποινα Ζερνιώτη 
Αρχαιολόγος 

 
 
 
 
 
 
 
 
[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου 
ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και 
του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται 
υπογραφή] 
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