
                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ                

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ    

Ταχ. Δ/νση :  Π. Κανελλοπούλου 4  

Τ.Κ. 101 77  ΑΘΗΝΑ  

Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ  

Αριθμ.πρωτ.:8039/54744/46-κθ  

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

375.185,02 € 

(πλέον 86.292,55 € για Φ.Π.Α. 23%)  

 

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολι-

τών τρίτων χωρών στη Λέσβο (Hotspot)»  

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ: 17 %      

 

  Στην Αθήνα σήμερα την 19-1-2016 ημέρα Τρίτη και στα γραφεία του Αρχηγεί-

ου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθμ. 4, οι κάτωθι συμ-

βαλλόμενοι: 

α)  κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κων/νος, Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

(Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.), 

ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ 

Α.Ε.Α. για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται η παρούσα σύμβαση και  

β) κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Εμμανουήλ, νόμιμος εκπρόσωπος της ΄΄ΑΚΩΝ ΤΕΧ-

ΝΙΚΗ Α.Ε.΄΄, σύμφωνα με το από 19-1-2016 Πρακτικό Δ.Σ., με έδρα Χωματια-

νού 3 – Μαρούσι , Τ.Κ. 151 23, τηλ. 210 6104767, Α.Φ.Μ. 094421181, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών    

      

Συμφωνήσαμε και Αποδεχθήκαμε τα εξής:  

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του έχοντας 

υπόψη:   
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α) Την 127886 από 10-12-2015 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυ-

ξης και Τουρισμού ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

2015, στη ΣΑΕ 050 με κωδικό 2015 ΣΕ05000000 του έργου που αφορά στην 

δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χω-

ρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυ-

γικές ροές και ειδικότερα στη Λέσβο, Κω και Λέρο (προσέγγιση HOTSPOT).   

β) Την υπ’ αρίθμ. υπ’ αρίθμ. 8039/54744/46-α από 5-1-2016 Απόφαση έγκρισης 

μελέτης του έργου.  

γ) Την υπ’ αρίθμ. 8039/54744/46-γ από 5-1-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών 

δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση.  

δ) Την από 5-1-2016 Διακήρυξη.   

ε) Τα από 8-1-2016  Πρακτικά Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγω-

νισμού (1
η
, 2

η
 και 3

η
 φάση).   

στ) Το από 11-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το 

οποίο προτείνεται η κατακύρωσης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8-1-

2016 στην 1
η
 μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

ζ) Την από 11-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

η) Την υπ’ αρίθμ. 8039/54744/46-ιη από 11-1-2016 Απόφαση κατακύρωσης α-

ποτελέσματος της από 8-1-2016 δημοπρασίας στην «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

με μέση έκπτωση έργου 17%.  

και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης και των 

όρων δημοπράτησης 

 

α ν α θ έ τ ε ι  

 

στην εργοληπτική εταιρεία ΄΄ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.΄΄, δεύτερο των συμβαλλο-

μένων, την εκτέλεση του έργου  της επικεφαλίδας αντί του ποσού των   

  

ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ   

(375.185,02 €)  

στην οποία προστίθεται δαπάνη 86.292,55 € για Φ.Π.Α. 23% και διαμορφώνεται 

έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ-

ΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ (461.477,58 €)  

Η παρούσα  Σύμβαση ύψους 461.477,58  € εμπεριέχει την  έκπτωση της εργο-

λαβίας ποσοστού 17% .   
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2. Η ανάδοχος εταιρεία ΄΄ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.΄΄ αποδέχεται και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση των εργασιών αυτών (ύψους 461.477,58 € με την έκπτωση 17% 

συμπεριλαμβανομένης).  

 

3. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τε-

υχών, μελετών, προδιαγραφών κ.λ.π. της Υπηρεσίας με βάση τα οποία εγκρίθη-

κε η ανάθεση των εργασιών.   

 

4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :  

 Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ-

ής δημοσίων έργων»   

 Του Ν. 1642/86  

 Των όρων δημοπράτησης  

 

5.  Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 της εγκεκριμένης Διακήρυξης και τα οποία γίνονται, με την υ-

πογραφή της παρούσας, αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σειρά ισ-

χύος τους είναι αυτή που καθορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο 5 (5.2) της 

Διακήρυξης.  

 

6.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης  του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημε-

ρολογιακές ημέρες μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 

σύμβασης (άρθρο 12 της Διακήρυξης και άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων).  

 

7. Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβα-

τικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. 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 συμμόρ-

φωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 

ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προ-

θεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.  

 

8. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, ερ-

γοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ, αποδεχόμενος ότι είναι ο 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιαδήποτε α-

τύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων 

και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή 

εκτός των εργοταξιακών χώρων.      
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9. Ο ανάδοχος 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 όρο-

υς των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο 

λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντί-

θεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο 

χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.    

 

10. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της πα-

ρούσας απαιτείται και η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 

18.760,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 §1β του Ν. 4281/2014 

και του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος κατέ-

θεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή:   

 Υπ’ αρίθμ. 1692182 από 12-1-2016 Εγγυητική Επιστολή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 

ποσού 18.760,00 €. 

 

 

   Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τα συμβαλ-

λόμενα μέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο 

αρχείο της Υπηρεσίας και τα δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος.  

 

Οι συμβαλλόμενοι  

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ανάδοχο εταιρεία 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

΄΄ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.΄΄  

Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

Κων/νος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  

Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών  
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