
                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ                
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ    
Ταχ. ∆/νση :  Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ. 101 77  ΑΘΗΝΑ  
Α.Φ.Μ. 090169846 ∆.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ  
Αριθµ.πρωτ.:8039/55803/25-κθ  
 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

694.296,21 € 
(πλέον 159.688,13 € για Φ.Π.Α. 23%)  

 
ΕΡΓΟ: «∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολι-

τών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)»  
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ: 30,54 %      
 
  Στην Αθήνα σήµερα την 01-02-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και στα γραφεία του Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθµ. 4, οι κάτωθι 
συµβαλλόµενοι: 
α)  κ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Κων/νος, Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
(Τµήµα Κτιριολογικής Υποδοµής της ∆/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.), 
ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης/ 
Α.Ε.Α. για λογαριασµό του οποίου συνάπτεται η παρούσα σύµβαση και  
β) κ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Κων/νος, νόµιµος εκπρόσωπος της ΄΄LATERN CON-
STRUCTION COMPANY S.A.́́ , σύµφωνα µε το από 01-02-2016 Πρακτικό 
∆.Σ., µε έδρα Αλίµου 100 – Αργυρούπολη, Τ.Κ. 164 52, τηλ. 210 9955752, 
Α.Φ.Μ. 999640440, ∆.Ο.Υ. Πειραιά    
      

Συµφωνήσαµε και Αποδεχθήκαµε τα εξής:  
1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του έχοντας 
υπόψη:   
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α) Την υπ’ αρίθµ. 2238 από 12-1-2016 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονοµίας 
Ανάπτυξης και Τουρισµού ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π.∆.Ε.) 2016, στη ΣΑΕ 050 µε κωδικό 2016 ΣΕ05000000 του έργου που αφορά 
στην δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών 
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις µεγαλύτερες προσφυγικές 
ροές και ειδικότερα στη Χίο και στη Σάµο (προσέγγιση HOTSPOT).   
β) Την υπ’ αρίθµ. υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-α από 30-12-2015 Απόφαση έγκρι-
σης µελέτης του έργου.  
γ) Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-β από 12-1-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών 
δηµοπράτησης και σύναψης Σύµβασης µε διαπραγµάτευση.  
δ) Την από 12-1-2016 ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ηµοπρασίας.   
ε) Τα από 14-1-2016  Πρακτικά ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ια-
γωνισµού (1η, 2η και 3η φάση).   
στ) Το από 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε το 
οποίο προτείνεται η κατακύρωσης του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 14-1-
2016 στην 1η µειοδότρια εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY 
S.A.».  
ζ) Την από 15-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  
η) Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-ιη από 15-1-2016 Απόφαση κατακύρωσης α-
ποτελέσµατος της από 14-1-2016 δηµοπρασίας στην «LATERN CONSTRUC-
TION COMPANY S.A.» µε µέση έκπτωση έργου 30,54%.  
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 ΄΄LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄, 
δεύτερο των συµβαλλοµένων, την εκτέλεση του έργου  της επικεφαλίδας αντί 
του ποσού των   
  
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗ-

ΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ   
(694.296,21 €)  

στην οποία προστίθεται δαπάνη 159.688,13 € για Φ.Π.Α. 23% και διαµορφώνε-
ται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ 
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΑΡΑ ΛΕΠΤΑ (853.984,34 €)  
Η παρούσα  Σύµβαση ύψους 853.984,34  € εµπεριέχει την  έκπτωση της εργο-
λαβίας ποσοστού 30,54% .   
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2. Η ανάδοχος εταιρεία ΄΄LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄ απο-
δέχεται και αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών (ύψους 853.984,3 € 
µε την έκπτωση 30,54% συµπεριλαµβανοµένης).  
 
3. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών 
τευχών, µελετών, προδιαγραφών κ.λ.π. της Υπηρεσίας µε βάση τα οποία εγκρί-
θηκε η ανάθεση των εργασιών.   
 
4. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις :  

• Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατα-
σκευής 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 ∆ιακήρυξης και τα οποία γίνονται, µε την υ-
πογραφή της παρούσας, αποδεκτά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σειρά ι-
σχύος τους είναι αυτή που καθορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο 5 (5.2) της 
∆ιακήρυξης.  

 
6.  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης  του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) ηµερο-

λογιακές ηµέρες µετρούµενη από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας σύµ-
βασης (άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης και άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υπο-
χρεώσεων).  

 
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 
∆ιακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της Σύµβασης είναι 
νόµιµα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ό-
ρους 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 
34.715,00€, 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. 2850570903 από 27-1-2016 Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας 
Πειραιώς, ποσού 34.715,00€. 

 
 
   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 ∆ηµόσιο Για την ανάδοχο εταιρεία 
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
΄΄ LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY S.A.΄΄  
Κων/νος ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ  
Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών  

 

 
 
 
 

                               
                                              
                                                            
 
 
 
 

ΑΔΑ: 78ΕΦ465ΦΘΕ-ΞΚΖ


		2016-02-01T14:27:46+0200
	Athens




