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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα,
13673 Αχαρνές

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα, 28 του μηνός Δεκεμβρίου,  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη,  και ώρα 10:00 π.μ., στο 

Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Εργοδότης» και

2. ο κ. Συριανός Μάριος, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 039114/14-12-2016/Τ.Α. Καλλιθέας Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, νόμιμα εξουσιοδοτημένος με την από 27/12/2021 εξουσιοδότηση του κ. 

Γεώργιου Σουρλή, κάτοχος του με αρ. X 206912/03-11-2003/A.T. Νέας Φιλαδέλφειας Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «VTGS Μονοπρόσωπη I.K.E.», σύμφωνα 

με το με αρ. πρωτ. 1660099.2417559/15-11-2021 αντιγράφου ιδιωτικού συμφωνητικού 

τροποποίησης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας,  η οποία εδρεύει στην οδό Ελ. Βενιζέλου 16, 111 

47 - Γαλάτσι (ΑΦΜ: 801116752, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ’ Αθηνών) οδό Οδ. Ανδρούτσου 4, Αθήνα 11741, με Α.Φ.Μ. 

999037976, Δ.Ο.Υ.:  ΣΤ’ Αθηνών, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1156 και με αρ. πρωτ. 34299/03-09-2021 

απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
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7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.

8. Την με αριθμ. 191/2021 μελέτη της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 61885/16-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς, που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη στην 

οργάνωση, λειτουργία και τον συντονισμό των Κοινωνικών Δράσεων του Δήμου για Παιδιά και Παιδιά 

με Αναπηρίες.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 59467/10-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 60295/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1077/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΖΝΑΩΨ8-ΛΙ7) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

37.200,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021, για την ανωτέρω υπηρεσία.

12. Την με αριθμ. 1788 και με αριθμ. πρωτ. 63473/17-12-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

των ανωτέρω υπηρεσιών και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 63681/20-12-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής 

προσφοράς.

14. Την με αρ. πρωτ. 64279/21-12-2021 προσφορά της εταιρείας «VTGS Μονοπρόσωπη I.K.E.».

15. Το με αριθμ. πρωτ. 64684/22-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.

16. Την με αρ. 1811/2021 και με αρ. πρωτ. 66181/24-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για 

την υποστήριξη στην οργάνωση, λειτουργία και τον συντονισμό των Κοινωνικών Δράσεων του Δήμου 

για Παιδιά και Παιδιά με Αναπηρίες, στην εταιρεία «VTGS Μονοπρόσωπη I.K.E.».

17. Την με αρ. πρωτ. 66568/27-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο» την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την 

υποστήριξη στην οργάνωση, λειτουργία και τον συντονισμό των Κοινωνικών Δράσεων του Δήμου για 

Παιδιά και Παιδιά με Αναπηρίες, συνολικού ποσού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

αναλυτικά ως εξής:
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α/
α

Περιγραφή υπηρεσίας Μον. μέτρ. Ποσ.
Τιμή 
Μον.

Σύνολο

1

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
υποστήριξη στην οργάνωση, λειτουργία και 
τον συντονισμό των Κοινωνικών Δράσεων 
του Δήμου για Παιδιά και Παιδιά με 
αναπηρίες

Ανθρωποώρες 400 50,00 20.000,00

2 Σύνταξη συμβουλευτικού φακέλου Ανθρωποώρες 200 50,00 10.000,00

Μερικό σύνολο: 30.000,00

Φ.Π.Α. 24 %: 7.200,00

Γενικό σύνολο: 37.200,00

Άρθρο 1.

Στον «Ανάδοχο» καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας υπηρεσίας 

με βάση την οικονομική προσφορά του. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής 

θα γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και σύμφωνα 

με την παροχή υπηρεσιών και τις παραχθείσες υπηρεσίες όπως θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια 

επιτροπή.

Άρθρο 2.

Ο «Ανάδοχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνηθείσας τιμής.

Άρθρο 3.

Στις υποχρεώσεις του «Αναδόχου» περιλαμβάνονται:

1. η σύνταξη συμβουλευτικού φακέλου με τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που 

απαιτούνται για την επιλογή των κατάλληλων κοινωνικών δράσεων του Δήμου για Παιδιά 

και Παιδιά με Αναπηρίες,

2. η συνδρομή της Υπηρεσίας με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον συντονισμό 

και την επιτυχή διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και 

3. η συνδρομή για τον καθορισμό όλων των λεπτομερειών που αφορούν στην επιλογή των 

κατάλληλων δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα για τις παρακάτω εκδηλώσεις:

➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων 

Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις μεγάλες πλατείες της πόλης κατά 

την χρονική περίοδο 23-24-30-31 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνουν, Χριστουγεννιάτικο χωριό με 

διαδραστικές εκδηλώσεις με συμμετοχή του κοινού, θεατρικά δρώμενα, face painting, bubble 

show κ.τ.λ..
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➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων για την περίοδο των Αποκριών 

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν μουσική κρουστών, χορό, face painters, 

ταχυδακτυλουργούς, clowns, ξυλοπόδαρους, κουκλοθέατρο, show με σαπουνόφουσκες, διάφορους 

animateurs – performers, κλπ. και πλήθος ακόμα καλλιτεχνικών δρώμενων. 

Οι εκδηλώσεις είναι δια-δραστικές με το κοινό και ιδιαίτερα με τα παιδιά υπό την καθοδήγηση των 

καλλιτεχνών, µεµονωµένα ή και συνδυαστικά. Η δημόσια καλλιτεχνική παρέμβαση λειτουργεί ως 

performance με τη μορφή θεάματος για τους περαστικούς και ως υπηρεσία παροχής εμπειριών, ενώ 

θα προτάσσει το βίωμα της συμμετοχής. 

➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα 

Οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας θα περιλαμβάνουν παραδοσιακό γλέντι, πέταγμα χαρταετού, 

Σαρακοστιανά εδέσματα, κλπ. και πλήθος ακόμα καλλιτεχνικών δρώμενων. 

Οι εκδηλώσεις είναι με την συμμετοχή του κοινού και ιδιαίτερα με τα παιδιά υπό την καθοδήγηση 

των συντονιστών, µεµονωµένα ή και συνδυαστικά. 

Προγραμματισμένο παραδοσιακό γλέντι, όπου μικροί και μεγάλοι, από το πρωί, θα γιορτάζουν 

παραδοσιακά τα Κούλουμα με συναυλία από μπάντα παραδοσιακών οργάνων 

➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων για το  Πάσχα 

Οι Πασχαλινές εκδηλώσεις την Μεγάλη Εβδομάδα θα περιλαμβάνουν καθηλωτικές συναυλίες 

εμπνευσμένες από το Θείο Πάθος, Δημιουργικά εργαστήρια και πλήθος ακόμα εικαστικών δρώμενων. 

• Κατασκευή πασχαλινού ημερολογίου. 

• Διάβασμα πασχαλινών ιστοριών και κατασκευή  πασχαλινών κατασκευών.

• Κατασκευή πήλινων πασχαλινών αυγών και Λαμπάδας.

➢ Δράσεις  Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Δράσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης για όλη την χρονιά, που βασικό τους στόχο θα έχουν τη 

διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, προβολών, ταινιών και άλλων 

εκδηλώσεων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην εικαστική αισθητική παιδεία των συμπολιτών 

μας, παράλληλα δίνονται ερεθίσματα για προβληματισμό στο πνεύμα της φιλίας και της 

κοινωνικής προόδου.

Οι ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών:

• Εκθέσεις - Παρουσιάσεις Βιβλίων & Συγγραφέων παιδικού Βιβλίου 

• Εκθέσεις - Παρουσιάσεις Βιβλίων & Συγγραφέων βιβλίων ευ ζην για ενήλικες. 

• Διαδραστική αφήγηση παραμυθιών. 

• Εργαστήριο δημιουργίας παραμυθιού για παιδιά. 

• Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά. 

• Σεμινάρια αφήγησης και δημιουργίας παραμυθιού για γονείς και παιδιά 
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• Επιμορφωτικά Σεμινάρια-προγράμματα σε θέματα εικαστικών και εφαρμοσμένων 

τεχνών. 

• Εργαστήρια Θεατρικού Παιχνιδιού και δραματοποίησης παραμυθιού για παιδιά. 

• Περιβαλλοντικές δράσεις για παιδιά. 

• Εργαστήριο παιδικής ποίησης. 

• Εργαστήριο δημιουργίας Κομιξ για παιδιά. 

• Εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά

➢ ΓΕΝΙΚΑ

• Ψηφιακά εκπαιδευτικά ή/και ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως 

• σταυρόλεξα, γρίφους, παιχνίδια μυστηρίου, κ.α.   

• Εικαστικές κατασκευές, γύρω από μία συγκεκριμένη θεματική ή με ελεύθερο θέμα που 

μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν απομακρυσμένα (στο σπίτι).   

• Ανάγνωση παραμυθιών από απόσταση, γύρω από μία συγκεκριμένη 

• θεματική, πχ. την ιστορία της περιοχής ή τα Χριστούγεννα.   

• Αναγνωστική λέσχη από απόσταση, ξεκινώντας με μικρά-σύντομα 

• αναγνώσματα και ανάλογες συζητήσεις δράσεις.   

• Μελέτη, συγγραφή, έκδοση και παρουσίαση βιβλίων    ( Ιστορικές μνήμες της πόλης, 

Χάρτης πολιτισμού κ.α.) 

• Θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους μέσω live streaming. 

• 1821 προτάσεις για έκδοση αφιερώματος σε σύνδεση με το τοπικό στοιχείο καθώς και 

οργάνωση εκδηλώσεων covid-free. 

• 1922 προτάσεις για έκδοση αφιερώματος σε σύνδεση με το τοπικό στοιχείο καθώς και 

οργάνωση εκδηλώσεων covid-free. 

➢ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παιδικά Φεστιβάλ για παιδιά 4-12 ετών. 

Με θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα και εργαστήρια. 

Α. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γ. SHOWS

➢ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Βασικές θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω, αλλά και επίκαιρα 

θέματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρονιάς. 

•    Ψυχολογία - Antibullying - Η Ενημέρωση για τον ρατσισμό.   

•    Οδική ασφάλεια. 

•    Υγιεινή και ασφάλεια. 

•    Μεσογειακή διατροφή. 
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•    Επέτειος 200 χρόνων (1821).

•   Ενημερώσεις σε σχολεία για την ασφαλή χρήση του  διαδικτύου και τους κινδύνους που 

αυτό ελλοχεύει .

•    Σχολικός εκφοβισμός - Νεανική παραβατικότητα και πρόληψη..

•   Ναρκωτικές     ουσίες,     χρήση     αλκοόλ     και     εγκληματικές  δραστηριότητες. 

•    Αντιμετώπιση εγκληματικής συμπεριφοράς από νεαρά άτομα . 

•    Ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων.  

➢ ΑΘΛΗΤΙΚΑ EVENTS -  CAMPS 

Αθλητικά events - Summer Camp σε σχολικές μονάδες για τα παιδιά ηλικίας   6-12   ετών  

κατά   τις   ώρες  8:00-16:00,

Καθώς και για παιδιά ειδικών αναγκών, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους γονείς.  

Τα  παιδιά  γεμίζουν  δημιουργικά  τον   χρόνο  τους   με  βιωματικά  παιχνίδια,  αθλητικές 

δραστηριότητες, εικαστικές κατασκευές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Κάθε Summer Camp σχεδιάζεται γύρω από μία θεματική με την οποία απασχολούνται τα 

παιδιά όλη την εβδομάδα. Η θεματική ανανεώνεται κάθε εβδομάδα για να κρατήσουν αμείωτο 

το ενδιαφέρον των παιδιών.   

➢ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο  πλαίσιο της  Δημιουργικής Απασχόλησης  παρέχει εργαστήρια ποικίλης πολιτιστικής 

θεματικής.

Με γνώμονα πάντοτε την πολιτιστική εκπαίδευση, το αντικείμενο των εργαστηρίων μπορεί να 

είναι εικαστικά   εργαστήρια  κατασκευών,  ζωγραφικής,  γλυπτικής,  χαρακτικής,  κλπ.  ή 

βιωματικά εργαστήρια, όπως αυτά της θεατρικής αγωγής, του χορού κλπ.

Ακόμα, μπορούν να σχεδιαστούν ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά  προγράμματα με συνδυασμό 

των παραπάνω γύρω από μία συγκεκριμένη θεματική, για παράδειγμα με έμφαση σε κάποιο 

ιστορικό γεγονός, καλλιτεχνικό κίνημα, την μυθολογία, την οικολογία κλπ.

➢ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Παγκόσμιες ημέρες είναι συγκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη, Δεκαετίες και Επετείους που 

γιορτάζουμε ή διοργανώνουμε εκδηλώσεις με αφορμή  την επισήμανση συγκεκριμένων 

γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της ευαισθητοποίησης και της συντονισμένης 

δράσης. Η δράση, εκδήλωση συνοδεύεται με Εικαστικά  Εργαστήρια και Κινητικές 

Δραστηριότητες.

Άρθρο 4.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας όλων των 

ενδιαφερομένων. Η παρούσα σύμβαση, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και κάθε 

διαφορά που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων. Η πώληση και η κυριότητα εκ μέρους του «Ανάδοχου» για τον «Εργοδότη» για τα είδη της 
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παρούσας σύμβασης ακυρώνεται αυτοδίκαια, εάν ο «Εργοδότης» δεν καταβάλει μέρος ή όλη την 

συμφωνηθείσα αξία αυτών. Για την έκπτωση του «Ανάδοχου» ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

του Νόμου.

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ανάρτησής της. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την 

καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. 

Ο «Ανάδοχος»  δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί 

σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου.

Άρθρο 5.

Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 5.

Ο «Ανάδοχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 6.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 191/2021 μελέτης.

2. Η προσφορά του «Αναδόχου».

Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται, όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Για τον «Εργοδότη»                            Για τον «Ανάδοχο»
               Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων   Βρεττός           Συριανός Μάριος
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