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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :   ΧΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

 
 
 

05/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ποσού  1.031.398,71 Ευρώ (με ΦΠΑ) 

Ποσού  831.773,15 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

 
Για την εκτέλεση του έργου: «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου 
στο νησί της Χίου» 

 

Στον Αγ. Ι. Ρέντη, σήμερα, την 01/09/2020, ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφ’ ενός:   

1. του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που εδρεύει στον Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Λ. Θηβών 196-198 

με ΑΦΜ 996797093, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή του παρόντος 

από τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Παναγιώτη Μηταράκη που θα αναφέρεται στο παρόν 

και ως «Εργοδότης» και αφετέρου, 

2. της τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, με ΑΦΜ 999503170, Δ.Ο.Υ.: 

ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Δημήτριο 

Κάτσιο, που θα αναφέρεται στο παρόν και ως «Ανάδοχος» 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

Τα ακόλουθα : 
 
(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων (στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και 

έχοντας υπόψη:  
i.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την αποστολή της Πρόσκλησης 

ii. Την απόφαση με Α/Α 117 και ΑΠ 1758/21-02-2020 περί της δέσμευσης πίστωσης ύψους 

τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος 

ΦΠΑ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Ειδικός Φορέας 

1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής & Ασύλου», 

Α.Λ.Ε. 2420902001 «Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες», για να καλυφθεί η δαπάνη για την 
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εκτέλεση άμεσων εργασιών στις εκτάσεις που προορίζονται για τα τρία νέα Κ.Υ.Τ. σε Λέσβο, 

Χίο και Σάμο, του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. 

iii. Την υπ’ αριθ. 1773/21-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ0Ο46ΜΔΨΟ-8ΥΨ) Απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης & Ασύλου περί της Διενέργεια διαγωνισμού με διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4650/19 και σε συνδυασμό με την παρ. 2γ 

του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προπαρασκευαστικές εργασίας περίφραξης και καθαρισμού 

γηπέδου στο νησί της Χίου» 

iv. Την υπ’ αριθμ. 1784/21-02-2020 Πρόσκληση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου 

v. Την υπ’ αριθμ. 1785/21-02-2020 (ΑΔΑ: 65ΧΑ46ΜΔΨΟ-ΚΘ0) Απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης & Ασύλου για τη σύσταση και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

Διαγωνισμού, Αξιολόγησης προσφορών και διενέργεια διαπραγμάτευσης 

vi. Την υπ’ αριθμ. 1861/25-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου περί 

έγκρισης του υπ’ αριθμ. 130/24-02-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και έγκρισης του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού του έργου 

vii. Την υπ’αριθμ. 428/13-08-2020 πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης. 

viii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά 

του, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 

Σύνολο Κόστους Εργασιών κατά την προσφορά: Π1 612.950,00 

ΓΕ και ΟΕ 18% 110.331,00 

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά: Π2 723.281,00 

Απρόβλεπτα 108.492,15 

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά 831.773,15 

Δαπάνη ΦΠΑ 24%   199.625,56 

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά 1.031.398,71 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο (εφεξής Ανάδοχο) ΤΕΡΝΑ Α.Ε., την εκτέλεση των εργασιών του έργου 
«Προπαρασκευαστικές εργασίας περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στο νησί της Χίου». 
 
Ο Ανάδοχος 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, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την αποστολή της Πρόσκλησης, 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 στην Πρόσκληση, 
που μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους 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 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 
(1) της παρούσας σύμβασης  
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iv. Την υπ’ αριθμ. 1861/25-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου περί 
έγκρισης του υπ’ αριθμ. 130/24-02-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και έγκρισης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου 

 
(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Δημήτριος Κάτσιος και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του 

εκπροσώπου του Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω 
 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

α.  Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που 
ισχύουν για το υπόψη έργο. 

β.  Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

γ.  Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και 
ιδιαίτερα στην 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. 

δ.  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. 

ε.  Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή 
των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου. 

στ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση 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. 

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 
α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης, οι οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου, από τον κάτωθι αναφερόμενο 
εγγυητή: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 
(σε Ευρώ) 

1 LD/2023900110 26/08/2020  ATTICA BANK 41.600,00 

 
Η ως άνω εγγύηση, ποσού ύψους σαράντα ένα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (41.600,00€), 
καλύπτει την προβλεπόμενη στη σχετική Πρόσκληση, η οποία ορίζει ποσό ύψους 5% επί της 
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/16 
και επιστρέφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
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β.   Την από 31/08/2020 Βεβαίωση Ασφάλισης της Allianz Ασφαλιστικής, για κάλυψη της 
περιόδου κατασκευής και στη συνέχεια της εκτεταμένης περιόδου συντήρησης 15 μηνών 
και η οποία σύμφωνα με το άρθρο 10.3.4 της ΕΣΥ θα αντικατασταθεί από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο εντός 15 ημερών από την την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

γ. Την από 25/08/2020 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίστηκε αντίκλητος η κα Ειρήνη 
Πλαστήρα και την από 28/8/2020 ΥΔ της αντικλήτου με την οποία αποδέχθηκε τον ορισμό 
της.  
Ο εκπρόσωπος του αναδόχου δήλωσε ότι η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του 
Αναδόχου είναι η οδός Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, καθώς και ότι ο επικεφαλής του 
εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου θα 
δηλωθεί εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της 
Ε.Σ.Υ. 

(4) Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δυο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας Σύμβασης (μέχρι 01/11/2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Θα 
τηρηθούν ενδεικτικές προθεσμίες σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου. 
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (01/09/2020), αποτελεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο Α.8 της Ε.Σ.Υ. και τον Ν.4412/2016. 
(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης 
& Ασύλου, Ειδικός Φορέας 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής & Ασύλου», Α.Λ.Ε. 2420902001 «Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες» και υπόκειται σε όλες 
τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως 
ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 
 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 
συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των 
συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

Αγ. Ι. Ρέντης, 01-09-2020 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 
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