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ΘΕΜΑ: Διάλυση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 495/01-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΘ46ΜΔΨΟ-6ΙΟ) σύμβασης  για 

την εκτέλεση του έργου «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού 

γηπέδου στο νησί της Χίου». 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

1.1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98). 

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

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

1.3. Του 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. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα την 

παρ. 2α του άρθρου 161. 

1.5. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για 

τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 

180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 51). 
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1.6. Των άρθρων 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. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119). 

1.8. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’΄121). 

1.9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(Α’ 123). 

1.10. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

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

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

1.12. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 

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

1.13. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

1.14. Του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου» (Α’ 255). 

1.15. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 

2). 

1.16. Το άρθρο 106 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 

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

διατάξεις» (Α’ 43). 

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

«Διορισμός Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 257). 

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

«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 876). 

2. Την από 10-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης 

ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.» (Α’ 28) 

3. Την υπ’ αριθμ. 1311/10-2-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της 

δημόσιας τάξης και υγείας» (Β 405). 

4. Την υπ’ αριθμ. 1551/14-02-2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Χορήγηση 

άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’ 480) 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου περί  Διενέργειας διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4650/19 και σε συνδυασμό με την παρ. 2γ του άρθρου 32 
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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»  

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

δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου  

7. 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  

8. Την υπ’ αριθμ. 1861/25-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΓΞ46ΜΔΨΟ-ΕΧ6) Απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού της υπ’ 

αριθμ. 1773/21-02-2020 απόφασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

”Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στο νησί της Χίου”»  

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 495/01-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΘ46ΜΔΨΟ-6ΙΟ) σύμβαση για την εκτέλεση 

του έργου «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στο νησί 

της Χίου» με τα συνημμένα σε αυτή τεύχη.  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 548/14-09-2020 (ΑΔΑ: ΡΘΦΛ46ΜΔΨΟ-800) απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Απόφαση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών του έργου: 

Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στο νησί της Χίου» 

11. Την υπ’ αριθμ. 672/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία 

ακυρώθηκε κατά το μέρος που αφορά την επιταχθείσα έκταση της νήσου Χίου η υπ’ αριθμ. 

1551/14-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας χωροθέτησης και 

κατασκευής. 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100174/01-07-2021 αίτημα του αναδόχου, με το οποίο αιτείται τη 

διάλυση της σύμβασης αζημίως για τον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με την παρ.2α του 

άρθρου 161 του ν.4412/16.  

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις περιπτώσεις που συμπληρώνει την ισχύουσα 

νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν.4412/16. 

14. Το γεγονός ότι εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του 

αναδόχου στο έργο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Αποδεχόμαστε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100174/01-07-2021 αίτημα του αναδόχου. 

2. Τη διάλυση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 495/01-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΘ46ΜΔΨΟ-6ΙΟ) σύμβασης 

κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και 

καθαρισμού γηπέδου στο νησί της Χίου», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 161 

του ν. 4412/2016. 

3. Για τη διάλυση της σύμβασης δεν οφείλεται οιαδήποτε αποζημίωση από οιαδήποτε αιτία 

στον ανάδοχο λόγω παραιτήσεώς του από το σχετικό δικαίωμα δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

100174/01-07-2021 εγγράφου του (σχετικό 12).  
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4. Η παρούσα απόφαση κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 161 του ν.4412/16, επέχει 

θέση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ 

Κοινοποίηση: 

1. Ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού                                       

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

6. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  

7. Τεχνική Υπηρεσία. 
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