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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ποσού  ….. Ευρώ (με ΦΠΑ) 

Ποσού  ….. Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 

υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπιδα της νήσου 

Λέρου». 

 

Στον Αγ. Ι. Ρέντη σήμερα, την …………….., ημέρα ……., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 

 

αφ’ ενός  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός 

Θηβών, αρ. 196-198, Τ.Κ. 18233 με ΑΦΜ 996797093 ΔΟΥ Α’ Αθηνών νόμιμα εκπροσωπούμενου 

για την υπογραφή του παρόντος από την Υπηρεσιακή Γραμματέα, Δρ. Φωτεινή Τ. Κουλούρη, 

(εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας «το Υπουργείο») και αφετέρου, 

 

της ……………. εταιρείας με την επωνυμία «…………………….» που εδρεύει στη ………, οδός ………….., 

με ΑΦΜ ………………. Δ.Ο.Υ. ………………  νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. ………..  , (εφεξής 

καλούμενης χάριν συντομίας «η Ανάδοχος»)  
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Αφού έλαβαν υπόψη: 

1.1 Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98). 

1.2 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

1.3 Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). 

1.4 Το άρθρου 96 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις» (Α’21). 

1.5 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

1.6 Τα άρθρα 37 και 111 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

1.7 Το ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄209). 

1.8 Το π.δ. 123/2016  «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 208). 

1.9 Το  π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149). 

1.10 Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119). 

1.11 Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’΄121). 

1.12 Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(Α’ 123). 

1.13 Το  π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4). 

1.14 Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6). 

1.15 Το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 

Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10). 

1.16 Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

1.17 Του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 

(Α’ 255). 
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1.18 Τα άρθρα 106 και 107 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 

μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 

43). 

1.19 Την υπ’ αριθ. 1671/20.2.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 122). 

1.20 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2795/20-3-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Διορισμός Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

257). 

1.21 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12208/16-10-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 876). 

1.22 Την υπ’ αριθ. 13429/27-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα 

Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.» (Β’ 4812). 

1.23 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 297/08-12-2020 εισηγητικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής 

Αιτούντων Άσυλο «Διατήρηση ηλεκτροδότησης Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου». 

1.24 Το με αριθ. πρωτ. 1037/15-12-2020 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου «Εισηγητικό σημείωμα τεχνικής περιγραφής και 

κοστολόγιο εργασιών για την Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου 

Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου». 

1.22 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15645/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΛΕ46ΜΔΨΟ-Ξ35) α/α 575, απόφαση της 

Υπηρεσιακής Γραμματέως «Ανάληψη και Δέσμευση πίστωσης 248.341,96 € από τον Ε.Φ. 1055 

201 , ΑΛΕ 2420902001 για τις εργασίες που αφορούν στην Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου της νήσου 

Λέρου».   

1.25 Την  υπ’ αριθμ 1171/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΝΕΡ46ΜΔΨΟ-4ΕΤ) απόφαση της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Διενέργεια Διαγωνισμού με 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα την παρ. 2γ του άρθρου 

32 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 96 του Ν. 4368/2016, για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπιδα της νήσου Λέρου” - Έγκριση σχεδίου 

Πρόσκλησης μετά των  συνημμένων Τευχών». 

1.26  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1173/28-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΧΝ46ΜΔΨΟ-ΤΚΙ) Πρόσκληση της 

Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 96 του Ν.4368/16, για την ανάθεση της κάτωθι 
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σύμβασης: «Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπδα της νήσου Λέρου». 

1.27 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……../……-……-202…. (ΑΔΑ:…………..) απόφαση της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο 

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπιδα της νήσου Λέρου». 

1.28Την υπ’ αριθ. ………. απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου «…………..»περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. ……….. Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου……… 

1.29Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά 

της, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 

Σύνολο Κόστους Εργασιών κατά την προσφορά: Π1  

ΓΕ και ΟΕ 18%  

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά: Π2  

Απρόβλεπτα 15%  

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)  

Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ-ΟΕ)  

ΓΕ-ΟΕ Απολογιστικών (18%) κατά την προσφορά  

Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)  

 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Το Υπουργείο αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη «……….» την εκτέλεση του έργου 

«Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπιδα της νήσου Λέρου», ως αυτό αναφέρεται 

στις υπ’ αριθ. πρωτ. 1171/28-12-2020 (ΑΔΑ:………………) απόφαση διενέργειας διαγωνισμού 

κατ’ άρθρο 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016 και 1173/28-12-2020 (ΑΔΑ:………………)  Πρόσκληση σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016,   για την επιλογή 

αναδόχου για το έργο αυτό.  

Άρθρο 2 

Η Ανάδοχος με την παρούσα, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και 

αναλαμβάνει την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών κατά τα κατωτέρω οριζόμενα 

και ειδικότερα σύμφωνα με: 

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. 
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ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 

πρωτ. ……/….-12….2020 (ΑΔΑ:…….) Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016.  

iii. Την οικονομική της προσφορά όπως αποτυπώνεται στον πίνακα του προοιμίου της 

παρούσας σύμβασης και υποβλήθηκε με αριθμ. πρωτ. : …………./…..-…..-2021 

iv. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………… απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου «………………». 

 

Άρθρο 3 

Τηα                   Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά  στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

…………./…….-12-2020 (ΑΔΑ: ……………………..) Πρόσκληση, ήτοι α) το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, β) ο Προϋπολογισμός Μελέτης, γ) το Τιμολόγιο Μελέτης, δ)  η Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, και ε) το Τεύχος τεχνικής περιγραφής – προδιαγραφών, μονογραφήθηκαν σε 

δύο (2) σειρές από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της 

παρούσας σύμβασης. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που 

περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες 

εντολές και οδηγίες του Υπουργείου.  

 

Άρθρο 4 

Η Ανάδοχος περαιτέρω δηλώνει: 

4.1 Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρωτ. υπ’ αριθμ. πρωτ. …………./…….-12-2020 

(ΑΔΑ: ……………………..) Πρόσκλησης, και τα στο προηγούμενο άρθρο αναφερόμενα συμβατικά 

τεύχη, τα οποία και θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα στο υπόψη έργο σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.  

4.2 Ότι θα συμμορφώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, με τις εντολές του 

Υπουργείου. 

4.3 Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και ότι τυχόν παράλειψη της Αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε 

δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη 

για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και πως δεν προκύπτει για 

την Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας 

αυτού του λόγου. 

4.4 Ότι η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ. όπως αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 

απορρέουν και από τις κείμενες διατάξεις, αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά 

υπεύθυνη, ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και αστικών δικαστηρίων και παντός τρίτου, για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί είτε από δική της αμέλεια, και/ή μη εφαρμογή των 

ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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4.5 Ότι η Ανάδοχος κατά τα οριζόμενα στη Ε.Σ.Υ. είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

τήρηση και εφαρμογή των όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4.6 Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που 

κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και σε κανένα 

σημείο δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω 

και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να το επανορθώσει με δική 

της επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη, εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγμή που περιήλθε σε γνώση 

της. 

 

Άρθρο 5 

Η Ανάδοχος κατέθεσε: 

5.1 Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής 

των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον 

παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 …………… ……………………….. ………………….. ……………. 

 

Η ως άνω εγγύηση, ποσού ύψους ………………………………………… 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 επιστρέφονται όπως ο νόμος ορίζει. 

5.2   Το υπ’ αριθ. ………………….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης του έργου / τη 

βεβαίωση της …. Ασφαλιστικής, που ισχύει από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης. 

5.3  Την από ………………….. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία όρισε αντίκλητό της τον 

……………… και την από Υπεύθυνη Δήλωση του ….. περί αποδοχής του διορισμού του.  

5.4  Την από ………………. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού 

γραφείου της τον …………, ………… Μηχανικό, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή 

του υπόψη έργου και την από …………. Υπεύθυνη Δήλωσή του Μηχανικού περί 

αποδοχής του ορισμού του 

 

Άρθρο 6 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου καθορίζεται σε (1) μήνα από την 

ημεροχρονολογία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (ήτοι, μέχρι ….-……-2021). Θα τηρηθούν 

ενδεικτικές προθεσμίες σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων του έργου. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα 



ΣΧΕΔΙΟ 

 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του 

έργου με υπαιτιότητα της Αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 

του Ν.4412/2016 και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 7  

Η ημεροχρονολογία υπογραφής της Σύμβασης (___/___/2020), αποτελεί, σύμφωνα με τις  

κείμενες διατάξεις, και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου στο έργο.  

 

Άρθρο 8 

Οι επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9 

Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις 

πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15645/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΛΕ46ΜΔΨΟ-Ξ35) α/α 575, απόφαση της 

Υπηρεσιακής Γραμματέως, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και 

Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

 

Άρθρο 10 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους μεταξύ των συμβαλλομένων  συμφωνημένους όρους,  τις 

κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων και για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά, 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρμόδια δε, για την επίλυση οιασδήποτε 

διαφοράς μεταξύ του Υπουργείου και της Αναδόχου είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα, αναγνώσθηκε, και αφού βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα 

οποία δύο (2) παρέλαβε η αφετέρου συμβαλλόμενη, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο 

αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                     ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

           Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

 

             Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ      


