
 

 

  

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ NRS  …….. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

μεταξύ τ…. 

………………………………………………………… 

 

και του 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ 

 

 

 

 

Αθήνα, …………………  ……. 
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Στην Αθήνα σήμερα την .… / ….  / 20…., μεταξύ,  

αφενός μεν  

της Εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………………………» που εδρεύει στο Δήμο 
……………………, οδός ……………., ΤΚ …………., με ΑΦΜ …………………, ΔΟΥ ………………… (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)  
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τ… …………………….., (τίτλο) 
……………………………, 

αφετέρου δε  

της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ», που εδρεύει 
στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Μεσογείων 357-359, ΤΚ 15231, με ΑΦΜ 998808114, ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών 
(εφεξής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ»), και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τ… 
………………………, (τίτλο) ……..…………………, 

Δεδομένου ότι: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης των συστημάτων μέτρησης ποιότητας 
Φυσικού Αερίου (ΦΑ) του Σταθμού ΦΑ (εφεξής «ΣΤΑΘΜΟ»), στο εξής “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, από τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ είναι φορέας διαπιστευμένος κατά ISO 17025, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' 
εφαρμογή της Οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δηλώνει ότι διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία, το απαιτούμενο εξειδικευμένο και 
έμπειρο προσωπικό καθώς επίσης διαπίστευση κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ), και αποδέχεται και αναλαμβάνει την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

Συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και γίνεται αμοιβαία αποδεκτή:  

η παροχή από τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι αμοιβής, υπηρεσιών πιστοποίησης του 
εξοπλισμού μέτρησης ποιότητας ΦΑ, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ΣΤΑΘΜΟ όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, με τους ειδικότερους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

 

1. Ορισμοί  

Για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 

1.1 Άδεια ΕΑΘ: Η άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) που χορηγείται από την Αρμόδια 
προς τούτο Αρχή του Ελληνικού κράτους.  

1.2 Αρμόδια Αρχή: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

1.3 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ: Ο κάτοχος άδειας 
κυριότητας και διαχείρισης του ΕΣΦΑ που ορίζεται στο άρθρο 67, παρ. 3 του ν. 4001/2011 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.4 Συμβαλλόμενοι ή Συμβαλλόμενα Μέρη: Ο ΔΕΣΦΑ και …… …………………………………………. 

1.5 Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΣΕΕΑΘ) της ΕΕ: Το 
Σύστημα σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, του οποίου η εφαρμογή εντός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας προβλέπεται από την ΚΥΑ ΗΠ υπ’ αριθμόν 54409/2632 (ΦΕΚ Β’ 
1931/27.12.2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.6 Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Φυσικού Αερίου Σταθμού: Ο χρωματογράφος αερίων που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποιότητας του ΦΑ που παρέχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από το 
ΣΤΑΘΜΟ. 
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2. Αντικείμενο Υπηρεσιών 

Με την παρούσα Σύμβαση ανατίθεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, και ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
αναλαμβάνει έναντι αμοιβής, την παροχή προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ήτοι υπηρεσιών 
πιστοποίησης του εξοπλισμού μέτρησης ποιότητας ΦΑ (χρωματογράφων αερίων) που βρίσκεται 
εγκατεστημένος στο ΣΤΑΘΜΟ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής 
περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την Οδηγία 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου όπως τροποποιημένη ισχύει, των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 600/2012 και 601/2012 της 
Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 και την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν ΗΠ 54409/2632 (ΦΕΚ Β’, 1931/27.12.2004)  
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

Ρητώς συμφωνείται ότι ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει την πιστοποίηση του εξοπλισμού μέτρησης 
ποιότητας ΦΑ (χρωματογράφων αερίων) του ΣΤΑΘΜΟΥ και μόνον, σύμφωνα με τα επιμέρους 
συμφωνηθέντα και όχι οποιουδήποτε εξοπλισμού τυχόν βρίσκεται στον ΣΤΑΘΜΟ.  

2.1 Για τον σκοπό απόκτησης άδειας ΕΑΘ από την Αρμόδια Αρχή, ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ως φορέας 
διαπιστευμένος κατά ISO 17025, θα παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατάλληλο πιστοποιητικό για τον 
εξοπλισμό μέτρησης ποιότητας ΦΑ του ΣΤΑΘΜΟΥ που να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις του 
ΣΕΕΑΘ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.  

2.2 Για την παροχή των εν λόγω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ θα προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

2.2.1 Προετοιμασία των φιαλών αερίων βαθμονόμησης του χρωματογράφου ώστε αυτά να είναι 
κατάλληλα για το σκοπό και τον αριθμό των συστατικών υπό δοκιμή, του διαστήματος 
συγκέντρωσης καθώς και της γνωστής αβεβαιότητας. Το περιεχόμενο των εν λόγω φιαλών 
θα καλύπτεται από πιστοποιητικό που θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο κατά ISO 
17025. 

2.2.2 Οπτικό έλεγχο και επιθεώρηση ολόκληρων των συστημάτων ποιοτικής μέτρησης του 
αερίου, επί τόπου στον ΣΤΑΘΜΟ. Εάν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα ελέγχονται τα 
αρχεία συντήρησης των οργάνων καθώς και οι επίσημες τεκμηριωμένες διαδικασίες.  

2.2.3 Κατά την διάρκεια του οπτικού ελέγχου θα διεξάγεται δειγματοληψία που θα αφορά τους 
χρόνους διέλευσης των δειγμάτων, την παράδοση του φέροντος αερίου και τις μεθόδους 
αναστροφής, τα συστήματα μείωσης της πίεσης καθώς και τη μεθοδολογία προετοιμασίας 
του δείγματος για τα φίλτρα και τα δοχεία εκτόνωσης.  

2.2.4 Στο πλαίσιο του οπτικού ελέγχου θα ελέγχεται η καταλληλότητα, η ακρίβεια και η 
ιχνηλασιμότητα του αερίου βαθμονόμησης. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, θα 
μετρηθεί το αέριο βαθμονόμησης έναντι του συνόλου των ιχνηλάσιμων μιγμάτων αερίου 
αναφοράς και θα γίνει αξιολόγηση της ακρίβειας τους. Επίσης θα αξιολογείται η πιθανότητα 
συστηματικού σφάλματος που προκύπτει από λανθασμένο πιστοποιητικό. Αφού 
διαπιστωθεί ότι πραγματοποιείται ορθή καταγραφή στα συστήματα ελέγχου των οργάνων, 
θα ελέγχονται επίσης οι διαδικασίες αναστροφής του αερίου βαθμονόμησης, τα όρια 
συναγερμών στη βαθμονόμηση, η συνοχή των συντελεστών απόκρισης και οι χρόνοι 
κατακράτησης. 

2.2.5 Θα ελέγχεται η διαμόρφωση του πίνακα συστατικών και η διαχείριση των μη αναλυόμενων 
συστατικών. Τυχόν υποθέσεις που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε συστατικά της στήλης 
αναστροφής κατά την ανάλυση, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
σύστασης και της θερμογόνου δύναμης θα ελέγχονται εκ νέου. Επίσης θα ελέγχονται οι 
προκαθορισμένες συστάσεις στους υπολογιστές ροής και οι τρόποι λειτουργίας.  

2.2.6 Κατόπιν αυτών, θα διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος ο οποίος θα περιλαμβάνει έλεγχο των 
παραμέτρων συναγερμού και έλεγχο οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας QA / QC.  
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2.3 Ακολούθως θα διεξάγεται ποσοτική δοκιμή απόδοσης με τη χρήση πειραματικών μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10723 (BS3156 11.5) 1995, που αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης 
για αναλυτικά συστήματα σε απευθείας σύνδεση και την επεξεργασία των στοιχείων που 
προκύπτουν με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους, όπως με την αναγνωρισμένη μέθοδο εργαστηρίου 
χρωματογράφου και ποιοτικής ανάλυσης ΦΑ διαπιστευμένο κατά ISO 17025. Το πρότυπο του ISO 
10723 απαιτεί να χρησιμοποιηθούν επτά (7) ιχνηλάσιμα μίγματα συστατικών αερίου δοκιμής. Αυτά 
τα μίγματα θα έχουν μία συνολική αβεβαιότητα πολύ μικρότερη από αυτή που αναφέρεται για τα 
αναλυτικά συστήματα υπό δοκιμή. Η ποσοτική δοκιμή θα αξιολογήσει τα ακόλουθα: 

2.3.1 Τη δυνατότητα της αποδοτικότητας συστήματος να μετρήσει τα συστατικά που 
προσδιορίζονται στην αναλυτική μέθοδο με την εξέταση της χρωματογραφίας.  

2.3.2 Τον καθορισμό της γραμμικότητας της απόκρισης, συναρτήσει του ποσοστού για κάθε 
συστατικό που αναλύεται στο υπόψη όργανο.  

2.3.3 Τον καθορισμό του ελάχιστου, μέσου και μέγιστου συστηματικού σφάλματος στην 
πραγματική ανωτέρα θερμογόνο δύναμη [Ε(CV)], που υπολογίζεται από το ISO 6976 πάνω 
σε διάστημα των αναμενομένων ή / και πιθανών συστάσεων του ΦΑ στο μετρούμενο 
σημείο. 

2.3.4 Τον καθορισμό της ακρίβειας της απόκρισης, συναρτήσει του ποσοστού για κάθε συστατικό 
που αναλύεται στο υπόψη όργανο.  

2.3.5 Τον καθορισμό της ελάχιστης, μέσης και μέγιστης αβεβαιότητας στη μετρούμενη 
πραγματική ανώτερη θερμογόνο δύναμη όταν χρησιμοποιείται το όργανο σε συνδυασμό με 
το τρέχον αέριο βαθμονόμησης.  

2.3.6 Την εκτίμηση της συνολικής αβεβαιότητας στη μετρούμενη θερμογόνο δύναμη από ένα 
συνδυασμό συστηματικών σφαλμάτων και της αβεβαιότητας που περιγράφεται ανωτέρω.  

2.4 Μετά το πέρας όλων των ελέγχων που περιγράφονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 2 θα πραγματοποιείται επεξεργασία των στοιχείων και όλα τα αποτελέσματα καθώς και τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε 
συστάσεων, θα παρουσιάζονται σε Έκθεση. Η Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 
απόδοσης της ποσοτικής δοκιμής του αναλυτή χρησιμοποιώντας τις πειραματικές μεθόδους 
σύμφωνα με το ISO 10723 (BS3156, μέρος 11.5) και επεξεργασία των στοιχείων με τις σύγχρονες 
στατιστικές μεθόδους σύμφωνα με αναγνωρισμένη μέθοδο εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά ISO 
17025 για την επί τόπου βαθμονόμηση.  

2.5 Επίσης θα παρέχεται από τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ πιστοποιητικό βαθμονόμησης κατά ISO 17025 
κατάλληλο για απόδειξη της συμμόρφωσης με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ. Η εν λόγω Έκθεση και πάσης 
φύσεως πιστοποιητικά θα εκδίδονται εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την επίσκεψη 
του προσωπικού του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ στο ΣΤΑΘΜΟ και την ολοκλήρωση του ελέγχου.  

 

3. Υποχρεώσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ υποχρεούται: 

3.1 Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. 

3.2 Να διαθέτει, για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που προβλέπονται από το άρθρο 2 της 
παρούσας Σύμβασης, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. 

4. Υποχρεώσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται: 

4.1 Να καταβάλει στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ προσηκόντως και εμπροθέσμως το Συμβατικό Τίμημα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. 

4.2 Να αναγγέλλει έγκαιρα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, το Επιθυμητό 
Διάστημα Εκτέλεσης των Εργασιών.  
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5. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών 

5.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει ότι 
οποιεσδήποτε από τις παρασχεθείσες ή τις παρεχόμενες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ είναι μη 
σύμφωνες με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής, θα γνωστοποιεί τούτο εγγράφως στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ο οποίος οφείλει 
να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες σχετικές διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του εντός 
δέκα (10) ημερών. 

5.2 Ρητά συνομολογείται ότι η ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ 
περιορίζεται στις άμεσες θετικές ζημίες και μέχρι του ποσού του συμβατικού τιμήματος.  

 

6. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 

6.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποβάλλει στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ έγγραφο αίτημα, στο οποίο προσδιορίζει διάστημα 
δέκα (10) ημερών εντός του οποίου επιθυμεί να λάβουν χώρα οι εργασίες πιστοποίησης των 
συστημάτων μέτρησης ποιότητας ΦΑ του ΣΤΑΘΜΟΥ (Επιθυμητό Διάστημα Εκτέλεσης Εργασιών) 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη του Επιθυμητού Διαστήματος Εκτέλεσης Εργασιών, 
προσδιορίζοντας και τον αριθμό των χρωματογράφων που επιθυμεί να πιστοποιήσει.  

6.2 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να οργανώσει πλήρως την 
διεξαγωγή των εργασιών εντός του Επιθυμητού Διαστήματος Εκτέλεσης Εργασιών, το οποίο του έχει 
αναγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ενημερώνει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη του ανωτέρω έγγραφου αιτήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με την ημερομηνία 
εκτέλεσης των εργασιών.   

6.3 Σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών εντός του Επιθυμητού Διαστήματος Εκτέλεσης 
Εργασιών δεν είναι δυνατή, ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και αναπρογραμματίζει την εργασία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του ανωτέρω 
έγγραφου αιτήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με την ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ενημερώνει εγγράφως το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ως άνω αναφερόμενης έγγραφης ενημέρωσης του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ σχετικά με την 
αποδοχή ή μη της ημερομηνίας εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, για την έναρξη του Επιθυμητού Διαστήματος Εκτέλεσης Εργασιών απαιτείται νέα 
έγγραφη αίτηση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.1 και 6.2 
ανωτέρω. 

6.4 Για την εκτέλεση των κατά το άρθρο 2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ακολουθείται, από το εντεταλμένο 
προσωπικό του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

• Μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού και του εξειδικευμένου προσωπικού στο πεδίο / 
εγκαταστάσεις του ΣΤΑΘΜΟΥ. 

• Προγραμματισμός ενεργειών και ενημέρωση.  

• Εκτέλεση των εργασιών. 

• Ολοκλήρωση ελέγχου και επιστροφή.  

6.5 Οι εκθέσεις και τα πιστοποιητικά θα παρέχονται από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 
αργότερο είκοσι πέντε (25) εργάσιμες μέρες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 

7. Συμβατικό Τίμημα – Κόστος Εργασιών 

7.1 Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στον ΣΤΑΘΜΟ και την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

7.2  Η αμοιβή για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του άρθρου 2 της παρούσας συμφωνείται σε 
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€12.500,00) πλέον ΦΠΑ ανά ΣΤΑΘΜΟ για δύο (2) 
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χρωματογράφους και σε επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500,00) πλέον ΦΠΑ ανά ΣΤΑΘΜΟ για 
έναν (1) χρωματογράφο. 

7.3 Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα βαρύνεται με την καταβολή του αναλογούντος στην 
ανωτέρω αμοιβή ΦΠΑ καθώς επίσης και κάθε άλλου τέλους ή φόρου, ο οποίος επιβάλλεται ή θα 
επιβληθεί επί του ποσού της αμοιβής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

7.4 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται: 

α) Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που υποχρεούται να παράσχει ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 
της παρούσας και οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών του άρθρου 6 
της παρούσας.  

β) Τα ιχνηλάσιμα μίγματα αερίου αναφοράς και παντός είδους αναλώσιμα που απαιτούνται για την 
παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

γ) Το κόστος της εργασίας και η υποβολή της Έκθεσης. 

7.5 Το Συμβατικό Τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται  έπειτα από έγγραφη συμφωνία των 
Συμβαλλομένων Μερών με την υπογραφή σχετικού προσαρτήματος. 

7.6 Ρητά συμφωνείται ότι η αμοιβή του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ είναι εύλογη και δίκαιη, τελεί σε αναλογία 
με την αντιπαροχή, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις, συμψηφισμό ή 
οποιαδήποτε μείωση, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που διαφορετικά ορίζονται από το νόμο ή 
από όρους της παρούσας. 

 

8. Διάρκεια Σύμβασης- Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 

Η Συμβατική Περίοδος άρχεται την ………..…….. (“Ημερομηνία Έναρξης”) και λήγει την …………………. 
(“Ημερομηνία Λήξης”). Η ως άνω διάρκεια θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα (1) έτος εκάστοτε 
εφόσον κανένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών δεν ενημερώσει εγγράφως το άλλο, τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες πριν απ’ την Ημερομηνία Λήξης, ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω συνέχισή της και 
εφόσον αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για τυχόν τροποποιήσεις του 
Συμβατικού Τιμήματος.  

 

9. Διαδικασίες Πληρωμών 

9.1 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ θα υποβάλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τιμολόγιο που αφορά στην παροχή των 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, συνοδευόμενο από 
όλες τις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά κατά ISO 17025 που προβλέπεται ότι χορηγούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

9.2 Οι πληρωμές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ θα γίνονται εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του τιμολογίου. 

9.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οιουδήποτε ποσού από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησής του τιμολογίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα θεωρείται υπερήμερη και το ποσό της οφειλής θα 
επιβαρύνεται με τόκο από την επομένη της ανωτέρω προθεσμίας με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο 
τόκο υπερημερίας στην Ελλάδα όπως αυτός δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

9.4 Οι πληρωμές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ σε ΕΥΡΩ (€) θα γίνονται σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Διαχειριστή, τον αριθμό του οποίου θα κοινοποιήσει ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

9.5 Η εξόφληση των εκδοθέντων από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ τιμολογίων, αποδεικνύεται αποκλειστικά 
και μόνο με έγγραφη απόδειξη εκ μέρους του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού μέσου.  
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10. Λύση – Καταγγελία 

10.1 Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός: α) με την παρέλευση της 
Ημερομηνίας Λήξης εφόσον οιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει εγγράφως το άλλο 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας και εντός της οριζόμενης προθεσμίας ότι δεν 
επιθυμεί την περαιτέρω συνέχισή της, β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων 
Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε 
κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης 
οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους ή άλλης άδειας που απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση της 
δραστηριότητάς του, γ) σε περίπτωση όπου δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων 
Μερών σχετικά με την αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος. 

10.2 Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση 
της παρούσας, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες. 

10.3 Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα πριν την 
Ημερομηνία Λήξης αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας 
συνιστά και η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα 
υποχρεώσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Συμβαλλόμενος οφείλει 
προηγουμένως να αποστείλει στον άλλο Συμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση καλώντας τον στην 
άρση του λόγου αυτού εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ο 
Συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

10.4 Η καταγγελία μπορεί να είναι μόνον έγγραφη και τα αποτελέσματά της θα επέρχονται σε 
δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή της στον έτερο αντισυμβαλλόμενο.  

 

11. Εμπιστευτικότητα 

11.1 Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: α) 
όλων τα έγγραφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους 
κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση και την 
εκτέλεσή της και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της παρούσας, 
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς της και να μην τα 
κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα. 

11.2 Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους 
εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς 
επιχειρήσεις, και στους εργαζόμενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω 
καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου καθώς 
και απαγόρευση ανταγωνισμού. 

11.3 Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας Σύμβασης όσο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. 

 

12. Νομοθεσία - Αντιδικίες 

Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη 
που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Μερών κατά την ερμηνεία και εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και η 
οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά, αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για την επίλυση της 
διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

13. Ανωτέρα βία 

13.1 Συμφωνείται ρητώς ότι, τυχόν γεγονότα ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ γίνονται δεκτά μόνον ως λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για όσο 
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χρόνο αποδεδειγμένα διαρκούν και δεν δίνουν το δικαίωμα σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
να εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημιώσεώς τους από το άλλο Μέρος. 

13.2 Ως ανωτέρα βία νοείται το γεγονός εκείνο το οποίο, το επικαλούμενο την ανωτέρα βία 
Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το εμποδίσει 
οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κατέβαλε. Ενδεικτικά, ως ανωτέρα βία θεωρούνται περιστατικά 
θεομηνιών, πράξεων δημοσίου εχθρού, πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, 
δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών πράξεων, πυρκαγιών ή εκρήξεων που δεν οφείλονται σε 
ενέργεια, παράλειψη ή αμέλεια του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, καθώς και απεργίες που ανακοινώνονται νόμιμα 
στο Εθνικό ή Περιφερειακό πρόγραμμα από νόμιμα οργανωμένα συνδικάτα ή άλλα γεγονότα που 
δεν επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και φροντίδας, το 
προαναφερθέν Συμβαλλόμενο Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, και υπό την 
προϋπόθεση ότι τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την 
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε όποιο μέρος και έκταση αφορά το υπόψη Συμβαλλόμενο Μέρος. 

13.3 Σε περίπτωση που Συμβαλλόμενο Μέρος επικαλείται ανωτέρα βία, η απόδειξη αυτής 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον επικαλούμενο αυτή. 

13.4 Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται το πολύ μέσα σε δέκα 
(10) ημερολογιακές ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα που συνιστούν την επικαλούμενη 
από αυτόν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει στο έτερο Συμβαλλόμενο 
Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

13.5 Με το πέρας του γεγονότος ανωτέρας βίας, και εντός ενός (1) μηνός, το Συμβαλλόμενο 
Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται να θέσει υπόψη του άλλου Μέρους όλα τα 
αναγκαία στοιχεία προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του χρόνου εκτέλεσης 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

13.6 Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία για την εκτέλεση, από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 
των υποχρεώσεων του δεν συνιστά υπερημερία ούτε αποτελεί λόγο για απαίτηση αποζημίωσης για 
απώλεια των προβλεπόμενων κερδών ή παράταση της καθυστέρησης ή της αδυναμίας, εφόσον αυτά 
προκαλούνται από γεγονότα ανωτέρας βίας. 

13.7 Αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) μήνες, τότε τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να επιλύσουν το πρόβλημα και να διευθετήσουν φιλικά τις 
συνέπειες που προέκυψαν. Για το σκοπό αυτό καθένα από τα Μέρη δικαιούται να αποστείλει 
έγγραφη πρόσκληση προς τον Αντισυμβαλλόμενο καλώντας τον σε φιλική διευθέτηση του 
προβλήματος. Αν δεν βρεθεί καμία λύση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποστολής της 
πρώτης πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση, από όποιο Μέρος και εάν αυτή εστάλη, τότε κάθε ένα 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ με έγγραφη ειδοποίηση προς το 
άλλο μέρος. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 10 της 
παρούσης. 

 

14. Λοιποί Όροι 

14.1 Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία αμφοτέρων των 
Συμβαλλομένων Μερών.  

14.2 Η μη άσκηση εκ μέρους οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους οιουδήποτε εκ των 
παρεχόμενων με την παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνεύεται 
και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση του Συμβαλλόμενου από το αντίστοιχο δικαίωμα του τελευταίου 
δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των όρων της παρούσας. 

14.3 Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας κριθεί 
άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπιφέρει την 
ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης αλλά τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να 
τροποποιήσουν αναλόγως αυτό ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του ως άνω όρου με τις 
διατάξεις των νόμων, προς τις οποίες αυτός αντιτίθεται, φροντίζοντας, όμως, σε κάθε περίπτωση για 
τη διατήρηση της προϋπάρχουσας ισορροπίας των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
όπως αυτή εκφράζεται με την παρούσα. 
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14.4 Πολιτική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει γνώση του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ο «Κώδικας») όπως έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ο οποίος θα διέπει την παρούσα Σύμβαση, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συμμορφώνεται με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα, περιλαμβανομένων των περί σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
αναγνωρίζει επίσης ότι θα υπάγεται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, όπως έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, και ότι θα συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα παραβεί, ούτε με πρόθεση θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να 
παραβεί τον Κώδικα ως προς την απαγόρευση δωροδοκίας ή τους εφαρμοστέους νόμους, 
κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς, κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης. Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραβεί το παρόν Άρθρο, ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δύναται άμεσα να καταγγείλει ή 
να αναστείλει την παρούσα Σύμβαση. 

14.5 Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Τα Μέρη θα επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης κατά τη διάρκεια 
και στο πλαίσιο εκτέλεσής της (εφεξής, αποκαλούμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα») σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και, σήμερα, αυτές του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (εφεξής, ο 
«Γενικός Κανονισμός»). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται, κοινολογούνται ή 
ανακοινώνονται σε τρίτους, ούτε θα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς άλλους από την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός περιπτώσεων νομικής υποχρέωσης ή με τη ρητή συναίνεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι εφαρμόζει σχετικά μέτρα προστασίας 
δεδομένων, συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ εφαρμόζει την πολιτική 
προστασίας δεδομένων που είναι διαθέσιμη δημοσίως στην εταιρική ιστοσελίδα του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. 

 

15. Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία 

15.1 Οι γνωστοποιήσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών κατά την εκτέλεση των όρων της 
παρούσας Σύμβασης, η ανταλλαγείσα αλληλογραφία, οι αναφορές του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ και οι 
παρατηρήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται στις διευθύνσεις, που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 15.4 του παρόντος άρθρου, του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι γνωστοποιήσεις και οι επιδόσεις εξωδίκων ή/και δικαστικών εγγράφων κλπ 
γίνονται έγκυρα προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που συμβάλλεται στην 
παρούσα και στην έδρα αυτού.  

15.2 Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, το Μέρος που άλλαξε διεύθυνση υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος τη νέα διεύθυνση. Η νέα διεύθυνση αντικαθιστά 
αυτοδικαίως την διεύθυνση που δηλώνεται στην παράγραφο 15.4 κατωτέρω για το Μέρος αυτό. 

15.3 Η αλληλογραφία (γνωστοποιήσεις κλπ) σχετικά με θέματα της Σύμβασης θα αριθμείται 
σειριακά (εννοείται: με την χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου) από το κάθε εκδίδον Μέρος. 

15.4 Ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων προκειμένου για τη μεταξύ τους 
επικοινωνία για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα: 

 

Για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………. 

Διεύθυνση : ………………………………………. 

Ταχ. Κώδικας : ………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………. 

Fax : ………………………………………. 

E-mail : ………………………………………. 
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Για τ ……………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………… 

Διεύθυνση : ……………………………………… 

Ταχ. Κώδικας : ……………………………………… 

Τηλέφωνο : ……………………………………… 

E-mail : ……………………………………… 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχτηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, και αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται ως έπεται από τους νόμιμα 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών, έκαστο δε Συμβαλλόμενο Μέρος 
έλαβε από ένα (1). Η παρούσα Σύμβαση θα κοινοποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως στην αρμόδια 
ΔΟΥ. 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση υπογραφής του Συμφωνητικού με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, κάθε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αντίτυπο που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε 
Μορφότυπο Φορητού Εγγράφου (PDF) θα εξομοιώνεται με πρωτότυπο έγγραφο, πλήρως 
δεσμευτικό και με έννομη ισχύ και αποτελέσματα. 

 

  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για τ… …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

 
Για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

 


