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ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

ΓΙΑ ΣO ΔΡΓΟ: « ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΙΔΡΑ 

ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΓΑ  ΗΛΔΙΑ» 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΔΡΔΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ 

ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΗΛΔΙΑ » 
 
Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή  
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29.12.2014   

Ημερομηνία Τποβολής Προσφορών: 29.12.2014 –Έως ώρα: 11:00 
 

Σο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   και από εθνικούς 
πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού 
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Φρηματοδότηση 
ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης 
ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού 
– Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 
ΆΡΘΡΟ 6 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών 
ΆΡΘΡΟ 7 – Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 
ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
ΆΡΘΡΟ 9– Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 
ΆΡΘΡΟ 10 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη 
(προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) 
ΆΡΘΡΟ 11- Διαδικασία Κατακύρωσης 
ΆΡΘΡΟ 12 – Απόφαση Κατακύρωσης – Τπογραφή ύμβασης  
ΆΡΘΡΟ 13 – Τποβολή ενστάσεων 
ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης 
ΆΡΘΡΟ 15 – Σρόπος πληρωμής 
ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Τποκατάσταση 
ΆΡΘΡΟ 17 – Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού 
ΆΡΘΡΟ 18 – Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ - Σεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ - Συποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - Τπόδειγμα Αίτησης - Τποδείγματα Τπεύθυνων δηλώσεων 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ - χέδιο σύμβασης 
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 
 
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 α΄ και  2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 99 
/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΥΕΚ 46/Α΄) (πρόχειρος διαγωνισμός) και 
σύμφωνα με: 
A. Σις διατάξεις: 

1. Σου Νόμου 63/2005 (ΥΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

2. Σου Νόμου 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) 

3. Σου Π.Δ. 104/2014 ( ΥΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός Τπουργείου Πολιτισμού» 
4. Σου Π.Δ. 118/2013 (ΥΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Σροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση 

Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
5. Σου Ν. 1958/5-8-91( ΥΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 
6. Σου Π.Δ. 99/92 (ΥΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 
7. Σου Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΥΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα Ολυμπιακής 

Υιλοξενίας» 
8. Σου Ν.2362/95 ( ΥΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
9. Σου Νόμου 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 

10. Σου Νόμου 4281/8-08-2014 ( άρθρο 157 , παρ.β )  (ΥΕΚ /Γ/160/8-08-2014) « Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις ». 

11. Σης  υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών (ΥΕΚ 1291/11-8-2010) 
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

12. Σης υπ’ αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΟΕΠΤ/275923/40952/379/24.10.2014 Τ.Α. (ΥΕΚ Β΄ 
2891/29.10.2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Τπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές 
Τπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Σεχνικών Έργων 
του Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 

13. Σης Τ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΤ 1749/27.03.2008 (ΥΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Τπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης» (ΤΠΑΤΔ), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει με την ΤΑ 
Αριθμ. 5058/ΕΤΘΤ 138/05.02.2013  (ΥΕΚ 292 Β/13.22013) 

14.  Σης Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ Α΄237/5-12-2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Τπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 

15. Toυ N.4250/2014 άρθρο 1 (ΥΕΚ 74/Ά/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 ( Α 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις» 

16. Σο άρθρο 157 του Ν. 4281/08.08.2014 (ΥΕΚ 160/Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 

 
Β. Σην υπ’ αριθμ. Α1/ΠΕΠΑΝ37/274/30.01.2013  Απόφαση ένταξης της πράξης «Ολοκλήρωση στερέωσης 
και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑ 2007-2013, την υπ’ αριθμ. 
ΕΤΣΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/5471/30.12.2013 απόφαση 1ης τροποποίησης, την υπ’ αριθμ. 
ΕΤΣΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/2800/24.06.2014 απόφαση 2ης τροποποίησης και την υπ’ αριθμ. 
ΕΤΣΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/3535/30.07.2014 απόφαση 3ης τροποποίησης 
 
Γ . Σην υπ. αριθμ. ΤΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΣΑΦΜΑΕ / 25883 / 11922 / 916 / 440/ 22.02.2013 
Τ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς 
Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, την υπ’ αριθμ. ΤΠΠΟΑ / 
ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΣΑΦΜΑΕ / 216628 / 127352 / 7677 / 2741 / 16.10.2014 Τ.Α. έγκρισης 2ης 
τροποποίησης και την υπ’ αριθμ. ΤΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΣΑΦΜΑΕ / 278811 / 162825 / 9854 / 
3300 / 30.10.2014 Τ.Α. έγκρισης 3ης τροποποίησης 
 
Δ. Σην ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Ολοκλήρωση στερέωσης και 
αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας» με κωδικό πράξης: 2013Ε01480004 
της ΑΕ0148 
 
Ε. Σην υπ' αριθμ. 5508/30.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Γ-7  Ο7) Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών  
 
Σ. Σην υπ’.αριθμ. Τ.Α. ΤΠΠΟΣ/ΔΑΒΜΜ/100938/2536/22.11.2010 (ΑΔΑ:4ΙΥ3Γ-9 Ε) έγκριση της 
μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του Καθολικού Ι. Μονής Υραγκαβίλλας 
 
Ζ. Σην υπ΄αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΑΦΜΑΕ/237049/128412/8563/3720/05-12-2013 
(ΑΔΑ:ΒΛΓ7Γ-18Ρ) Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ. 
Υραγκαβίλλας, Π.Ε Ηλείας και την υπ 
άριθμ.ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΑΦΜΑΕ/139317/83238/4789/1742/07-07-2014 θεώρηση 
τροποποιητικής μελέτης .  
 
Η. Σην από 27.10.2014 Σεχνική Περιγραφή-Σεχνικές Προδιαγραφές  της επιβλέπουσας Αρχιτέκτονος-
Μηχανικού του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, 
Αμαλιάδας Ηλείας», κας Καούρη Παρασκευής , μόνιμης υπαλλήλου της Εφορείας  
 
Θ. Σην υπ’ αριθμ. ΤΑ ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/301433/174427/10581/16/21.11.2014 
έγκρισης ανάληψης από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων κατά το ΠΔ 104/2014 έργων ενταγμένων 
στο Ε..Π.Α. με σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωση τους  
 
Ι. Σην υπ' αριθμ. ΕΤΣΟΠ/Β/Π/ΕΠΑΝ37/4647/04.12.2014 έγγραφο έγκρισης της Ε.Τ.Σ.Ο.Π για την 
έκδοση της Διακήρυξης. 
 
ΙΑ. Σην υπ' αριθ. 1621/11.12.2014 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για τη διενέργεια 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.  
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου 
«Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Υραγκαβίλλας, Αμαλιάδας 
Ηλείας»,  όπως περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και την επισυναπτόμενη τεχνική 
περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Φρηματοδότηση  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος 
διαγωνισμού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων 
τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (59.837,50€) μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 23%-
εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και δεκατριών λεπτών (73.600,13€) 
συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 23% [Υ.Π.Α. 23%: δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και 
εξήντα τρία λεπτά (13.762,63€)] και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Ολοκλήρωση στερέωσης και 
αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, ,Αμαλιάδα Ηλείας» με κωδικό MIS 427923, ΚΩΔ. Πράξης 
.Α.: 2013Ε01480004 της ΑΕ0148  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑ 2007-2013.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων –Παραλαβή Διακήρυξης 
 
1. Σα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΦΑΪΑ  
Διεύθυνση: Αλ. Τψηλάντου 197   
Σοποθεσία / Πόλη: Πάτρα 
Φώρα:  Ελλάδα 
Σαχυδρ. Κώδικας:  261 10 
Σηλέφωνο:   2610 275070 
Σηλεομοιοτυπία:  2610 624051 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  efaacha@culture.gr 
Ιστοσελίδες:  www.6eba.gr  
 
2. Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.6eba.gr και στην εφαρμογή ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
https://www.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2217%22&fq=unitUid:%22100003607%2
2&sort=recent&page=0. Oι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους πρέπει  επί ποινή 

αποκλεισμού να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού (σχέδια μελέτης εφαρμογής, σχέδια στατική 
μελέτης, τεύχος και σχέδια μελέτης φωτισμού σε CD) , αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένης 
ταχυδρομικής εταιρείας (courier), από τα γραφεία της 6ης Ε.Β.Α. στην ανωτέρω διεύθυνση, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες 08:30-14:30 έως και την 24η.12.2014 και ώρα 14:00. Για την παραλαβή των σχετικών 
του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται κόστος.  
 
Τπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα Καούρη Παρασκευή.  
 
 

mailto:efaacha@culture.gr
http://www.6eba.gr/
http://www.6eba.gr/
https://www.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2217%22&fq=unitUid:%22100003607%22&sort=recent&page=0
https://www.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2217%22&fq=unitUid:%22100003607%22&sort=recent&page=0
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ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής –Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – 
Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 
 

1. το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Υυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΦ και στο 
εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του ΠΟΕ, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΥΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για το εν λόγω έργο. την περίπτωση των ενώσεων δεν 
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε 
τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού 
νόμου. 
 
τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Τπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.  για εργασίες με απόφαση 
του Τπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου. 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

Σα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

2. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο 
Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή 
ένωσης. 
3. 1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα 
επίπεδα όσον αφορά τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες και συγκεκριμένα: 
- Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα 
πέντε (5) τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση  εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εν 
γένει ε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της 
επαγγελματικής ικανότητας των μελών της. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εμπειρίας 
(Έντυπο Α του Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ) από Τπηρεσίες του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α. 

- Επίσης, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει εκτελέσει εργασίες σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους  
ισόποση με το ύψος της δαπάνης του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανομένου 

Υ.Π.Α. 23%, δηλαδή των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα 

λεπτών (59.837,50€) , είτε σε ένα (1) έργο είτε σε περισσότερα.   

 
 
ΆΡΘΡΟ 6 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών 
 
1. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 29η.12.2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 11:00. 
2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας 
την ανωτέρω ημερομηνία. ε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο 
και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 
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3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για πέντε (5) μήνες από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της 
ισχύος των προσφορών. 
 
ΆΡΘΡΟ 7 – Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην 
Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΥΟΡΑ 
Προς:  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
Αλ. Υψηλάντου 197, Τ.Κ 261 10 Πάτρα 
 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/νση, τηλ/νο, φαξ, ονοματεπώνυμο 
νομικού εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται όλων των μελών) 

 

Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης  1622/11.12.2014  

 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ « ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΩΡΟΤ ΣΟΤ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ , ΑΜΑΛΙΑΔΑ  ΗΛΕΙΑ»  
 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΙΕΡΑ 

ΜΟΝΗ ΥΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ » 
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  29.12.2014 και ώρα 12:00   
 

Να μην ανοιχθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία ή την Τπηρεσία Πρωτοκόλλου 
 

 
3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
(συν. υπόδειγμα), η οποία θα βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, 
και η  οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου 
της προσφοράς τοποθετούνται:  

1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της 
παρούσας σε δύο (2) αντίγραφα.  

2. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισμένο υποφάκελο επίσης σε δύο (2) αντίγραφα μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». Σονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν 
αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα 
απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
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ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους στην Ελληνική γλώσσα στον 
κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος 
θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 
Α. 1. Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΥΕΚ 
ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), 
βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 

2. Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα 1). 

3. Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων σε διαγωνισμούς Δημόσιας 
Τπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.  (συν. υπόδειγμα 2). 

  
Β.  Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής 

ικανότητας: Πίνακας  εκτελεσθέντων έργων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εν γένει την 
τελευταία πενταετία, που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόμενο από υπηρεσίες του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α., ο οποίος 
θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, και από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό εμπειρίας της αρμόδιας υπηρεσίας του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α. (Έντυπο Α του ΤΠ.Ε.ΦΩ.ΔΕ.), στο 
οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται 
ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.  
 
- ε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 
πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση/από ένα εκ των μελών της 
ένωσης. 
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε 
μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος 
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο 
της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται 
ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. την περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο 
της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και 
υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 
1. τον φάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) 
αντίγραφα συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους 
του παρόντος άρθρου.   
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού. 
3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. ε 
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: οι δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 
μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς 
τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι 
φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων 
κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις 
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θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο 
προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη 
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου, εκτός του ΥΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές 
προ ΥΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της 
παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9. ε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή 
περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 
καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 
όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 
 
ΆΡΘΡΟ 10 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη 
(προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η 
ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 5508/30.12 .2013  (ΑΔΑ: ΒΙ63Γ-7 Ο7) Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & 
νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών 
ε δημόσια συνεδρίαση, στις 29.12.2014  και ώρα 12:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή 
εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Τπηρεσία Πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών  που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ 
απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς. 
τη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, 
πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 8 
της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της 
παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην 
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν 
υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. το εν 
λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι 
αποσφραγίσθηκαν.  
τη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική 
απόφαση έγκρισης του Πρακτικού, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
ε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που 
σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με 
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. 
στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της 
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συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. τα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον 
συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή 
του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα 
παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 
διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία.   
 
3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση 
τιμών- Ανάδειξη μειοδότη 
Μετά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, 
αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, 
ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. 
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που 
καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 
γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των 
διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η 
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση 
μαθηματικών πράξεων.  
Δεσμευτική για τον ανάδοχο είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει 
αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της 
σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά 
στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. 
 
ΆΡΘΡΟ 11 - Διαδικασία Κατακύρωσης 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη 
τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει σε 
σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  

1.   Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 
  2. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του  
νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου  

3. Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στην υπεύθυνη 
δήλωση-συνημμένο υπόδειγμα 2 του άρθρου 8 της παρούσας.  
 
Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης.  
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Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του 
ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 
πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. 
 
ΆΡΘΡΟ 12 – Απόφαση  Κατακύρωσης – ύναψη ύμβασης 
 
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση 
κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. τον υποψήφιο στον 
οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών 
ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας από την συσταθείσα με την υπ’ αριθμ. 
5509/30.12.2013 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αρμόδιας Επιτροπής ή την άπρακτη παρέλευση των 
σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός  δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση αυτή, η ύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της ύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 
Εγγυήσεις 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
Υ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 157, παράγραφος 1.β του Ν. 4281/2014. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο 
πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και 
πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ΆΡΘΡΟ 13 – Τποβολή ενστάσεων 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του 
νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. 
 
ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης 
 
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 15 – Σρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη 
και την Σεχνική Περιγραφή, καθώς και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών 
προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σο τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.)  
 
Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή  και στο 
Λογιστήριό της τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Σιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου 
επί του καθαρού ποσού, προ ΥΠΑ 23%. 
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2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έδρας και έργου, 
3. Αποδεικτικά πληρωμής των νόμιμων κρατήσεων (φόρος, κράτηση του 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4. παρ. 3 του Ν. 
4013/2011 (ΥΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 
(ΥΕΚ Α΄ 86 /11.04.2012).  
 
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Τπηρεσίας.  

 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης 
Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδα  Ηλείας» 
 
ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Τποκατάσταση 
 
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΆΡΘΡΟ 17 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 
 
1. Σο αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να 
αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
3. ε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΆΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 
 
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της ύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους 
γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
 
 

 Η Διευθύντρια της Εφορείας 
 Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
  
  
 ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
 Αρχαιολόγος  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

       ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιμετρικά του 
Καθολικού της Ι. Μονής Υραγκαβίλλας Ηλείας. Ο χώρος που προβλέπεται να διαμορφωθεί έχει έκταση 
920m2  και ορίζεται από περίφραξη από λαμαρίνα στην δυτική πλευρά, από το κτίριο του εντευκτηρίου 
(Β) στη νότια πλευρά, από τον περιμετρικό τοίχο της Ιεράς Μονής, το Αίθριο τέλεσης  εκκλησιαστικών 
λειτουργιών (Α) και τοίχο αντιστήριξης χωμάτων  στην ανατολική πλευρά  και από τον περιμετρικό 
τοίχο της Μονής στη βόρεια πλευρά (βλ. σχ. Α1, Α2) 

Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
1. Καθαίρεση τμήματος του εντευκτηρίου (Β) 

Περιλαμβάνει  την καθαίρεση τμήματος του δυτικού σκέλους του εντευκτηρίου (Β), όπως φαίνεται στα 

σχέδια Α1, Α2 και Α6. Καθαιρείται τμήμα του φέροντα οργανισμού του κτιρίου στην ανατολική πλευρά 

του δυτικού σκέλους  (δύο υποστυλώματα  και οι δοκοί που τα συνδέουν), αφαιρούνται με προσοχή και 

αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση  επτά κουφώματα αλουμινίου (πέντε στο χώρο που καθαιρείται 

και δύο ακόμη στο τμήμα του κτιρίου στη συνέχεια , το οποίο μετατρέπεται σε ημιυπαίθριο  χώρο) και οι 

τοίχοι πλήρωσης μεταξύ των στοιχείων του φέροντα οργανισμού που  καθαιρούνται .  

Επίσης καθαιρείται  και απομακρύνεται τμήμα  της  ξύλινης στέγης και ψευδοροφής . Η καθαίρεση των  

κεραμιδιών επικάλυψης της στέγης συστήνεται να γίνει με προσοχή, προκειμένου κάποια από αυτά να 

χρησιμοποιηθούν στη  συνέχεια για τη διαμόρφωση των τελειωμάτων της στέγης του κτιρίου που 

απομένει.  

Σέλος καθαιρείται το δάπεδο και το υπόστρωμα του δαπέδου του τμήματος αυτού  του εντευκτηρίου. 

υστήνεται να χρησιμοποιηθεί μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής για την οριοθέτηση του δαπέδου που 

παραμένει (βλ. σχέδιο λεπτομερειών Λ10) και την καλύτερη επισκευή και διαμόρφωση των τελειωμάτων 

του δαπέδου στη συνέχεια. Επίσης συστήνεται η χρήση αδιατάρακτης κοπής για την καθαίρεση της 

δοκού του Υ.Ο. του κτιρίου στο σημείο επαφής με το μη καθαιρούμενο τμήμα.   

Η καθαίρεση του τμήματος του κτιρίου ΔΕΝ περιλαμβάνει τον δυτικό τοίχο (βλ. σχέδιο Α2, Α6, Α7).  

2. Καθαιρέσεις παλαιών πλακών και στοιχείων σκυροδέματος και πλακοστρώσεων. 

Οι εργασίες καθαίρεσης περιλαμβάνουν την καθαίρεση  τμημάτων δαπέδου στη βόρεια, ανατολική και 

δυτική πλευρά του Καθολικού της Μονής και των πλαϊνών σκαλοπατιών που οδηγούν στον 

υπερυψωμένο υπαίθριο χώρο τελετών Α (βλ. σχέδια Α1 και Α2) . Επίσης περιλαμβάνουν την καθαίρεση 

του δαπέδου σκυροδέματος στην νότια πλευρά του Καθολικού, των σκαλοπατιών πρόσβασης στο 

εντευκτήριο (Β) καθώς και των  βάσεων του μεταλλικού στεγάστρου περιμετρικά του καθολικού, μέχρι 

την απαιτούμενη στάθμη ώστε να μην εμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης.  

Διευκρινίζεται ότι στα σημεία που υπάρχουν οι βάσεις από σκυρόδεμα του μεταλλικού στεγάστρου που 

έχει απομακρυνθεί (βλ. σχ. Α1) δεν απαιτείται υπόστρωμα από θραυστό υλικό και 3Α προκειμένου για 

την κατασκευή της πλακόστρωσης – αλλά μόνο υπόβαση από πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. 

Από τα στοιχεία του περιβάλλοντα στη νότια πλευρά του Καθολικού διατηρούνται α) το κατακόρυφο 

τμήμα του ταφικού μνημείου στην νοτιοανατολική γωνία του  ιερού (σε επαφή με τον περιμετρικό τοίχο 

της μονής) β) το στέγαστρο μπροστά από το μεσαίο (νότιο) τμήμα του εντευκτηρίου. Επομένως πρέπει 

να ληφθούν μέτρα για την προστασία της περιοχής στήριξης των μεταλλικών υποστυλωμάτων του 

στεγάστρου αυτού, καθώς και της περιοχής γύρω από το παραμένων τμήμα του ταφικού μνημείου (βλ. 

λεπτομέρεια Λ9).   

3. Καθαιρέσεις τοίχων αντιστήριξης και λοιπών στοιχείων περιβάλλοντα χώρου 
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Περιλαμβάνει τις εργασίες  καθαίρεσης τμημάτων τοίχων και σκαλοπατιών στην βορειανατολική 

γωνία του ιερού (όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανασκαφική τομή) προκειμένου στη συνέχεια να 

πραγματοποιηθεί εκσκαφή για την προβλεπόμενη στο σημείο αυτό διαμόρφωση του χώρου.  

Επίσης περιλαμβάνει καθαιρέσεις στοιχείων  (πέτρινων, μπετονένιων κ.λ.π.) που τυχόν θα 

αποκαλυφθούν κατά την διάρκεια των εκσκαφών,  θα κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαμόρφωση, και θα επιτραπεί η καθαίρεση από τον 

επιβλέποντα αρχαιολόγο.   

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω εργασίες καθαιρέσεων θα πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα, αλλά 

στις περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όπως περιμετρικά του ναού, πλησίον του ταφικού 

μνημείου, σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαία κ.λ.π. , θα χρησιμοποιείται κομπρεσέρ χειρός  η και 

χειροκίνητα μέσα, προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στο μνημείο και στα διατηρούμενα τμήματα 

του κτιρίου. Όλες οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιβλέπονται και από αρχαιολόγο. 

4. Εκσκαφές και αποκομιδή απορριμμάτων 

Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων και τάφρων που απαιτούνται 

για την πραγματοποίηση της  διαμόρφωσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής που  

συνοδεύει το παρόν (σχ. Α2, Α3,Α5,Α6,Α7, καθώς και σχέδια λεπτομερειών).  

Αναλυτικότερα: το τμήμα βόρεια και δυτικά του ναού, μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων 

πραγματοποιείται γενική εκσκαφή μέχρι το όριο του κυκλικού τμήματος (βλ. σχ. Α2, έχει ήδη χαραχτεί 

και οριοθετηθεί με μεταλλικές βέργες).  Η στάθμη της εκσκαφής θα είναι 0.50m κάτω από την τελική 

στάθμη δαπεδόστρωσης, η οποία φαίνεται στα σχέδια Α2, Α6 της μελέτης εφαρμογής. Παρόμοια 

διενεργείται εκσκαφή από την θύρα του περιβόλου της Μονής, στη βόρεια πλευρά, μέχρι το κυκλικό 

τμήμα της πλακόστρωσης (βλ. σχ. Α2).  

Παράλληλα με την περίμετρο του κυκλικού τμήματος διενεργείται εκσκαφή ελάχιστου πλάτους 0.50m 

και μεταβλητού βάθους, προκειμένου να διαμορφωθεί το περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων (βλ. 

σχ. Α2, Α3, ΑΛ-Φ1, Λ2,Λ3). Διευκρινίζεται ότι το περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων θα υφίσταται 

και κάτω από τα λίθινα καθιστικά της περιμέτρου του κυκλικού τμήματος (βλ. λεπτομέρεια Λ3), ΔΕΝ 

υφίσταται όμως κάτω από το τμήμα 5 (βλ. σχ. Α2). Επιφανειακή εκσκαφή, τέτοια ώστε το πάχος του 

δαπέδου που θα κατασκευαστεί  μαζί με το υπόστρωμα του να είναι 0.20-0.30m (δεν απαιτείται δηλ. 

υπόβαση), διενεργείται και στα τμήματα των διαδρόμων που συνδέουν το μη διαμορφούμενο τμήμα του 

περιβάλλοντα με το κυκλικό τμήμα του σχ. Α2 (βλ. λεπτομέρεια Λ2, Λ2α).    

το τμήμα του περιβάλλοντα ανατολικά του ναού διενεργείται εκσκαφή για το κατέβασμα της 

στάθμης και στη συνέχεια για την κατασκευή του σκάμματος που θα δεχτεί την υπόβαση και την 

πλακόστρωση. 

το ολόκληρο το νότιο τμήμα διενεργείται εκσκαφή  (συμπεριλαμβανομένου και του χώρου που 

καταλάμβανε το τμήμα κτιρίου που καθαιρέθηκε). Εξαιρείται η περιοχή γύρω από το κατακόρυφο 

τμήμα του ταφικού μνημείου και γύρω από το υπάρχον δέντρο, όπου γίνεται επιφανειακή εκσκαφή 

προκειμένου να επιτευχθεί η στάθμη που αναφέρεται στο σχ. Α6. Οι παραπάνω περιοχές  

προστατεύονται με τοίχους αντιστήριξης (βλ. σχέδιο Α6, Α7). Δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί 

εκσκαφή μπροστά από μεσαίο και ανατολικό σκέλος του κτιρίου (Β), δεδομένου ότι στις περιοχές αυτές 

απλώς αντικαθίσταται το φθαρμένο δάπεδο σκυροδέματος, χωρίς να δημιουργείται υπόστρωμα (βλ. 

λεπτομέρεια Λ8). 

Κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υφιστάμενα δέντρα 

και φυτά, τα οποία διατηρούνται στις θέσεις τους και προστατεύεται το ριζικό του σύστημα (τα 

παραλληλόγραμμα τμήματα όπου δεν θα διενεργηθεί εκσκαφή έχουν ήδη οριοθετηθεί). Επίσης ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία που η εκσκαφή εφάπτεται σε τοίχους, δάπεδα κ.λ.π. που 
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διατηρούνται. τις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλούς αντιστήριξης των πρανών μέχρι την οριστική διαμόρφωσή τους καθώς και να διενεργήσει 

εκσκαφές δια χειρών εφόσον απαιτηθεί.  

 αν σημείο αφετηρίας για τα υψόμετρα που εμφανίζονται στα σχέδια  έχει ληφθεί η νότια πλευρά του 

λίθινου κατωφλίου της δυτικής εισόδου του ναού.  

Σα υφιστάμενα σήμερα υψόμετρα στο χώρο αναφέρονται στο σχέδιο Α1, ενώ τα τελικά υψόμετρα μετά 

την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης αναφέρονται στα σχέδια Α2,Α6. 

Οι εργασίες εκσκαφών περιλαμβάνουν και τις αντιστηρίξεις παρειών  των διαμορφούμενων 

σκαμμάτων, όπου κρίνεται από την επίβλεψη ότι είναι απαραίτητο, καθώς και τη διενέργεια εκσκαφών 

με τα χέρια, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Σέλος οι εργασίες τις ομάδας αυτής περιλαμβάνουν και την 

μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων. 

5. Κατασκευή δαπέδων με τελική επιφάνεια τεχνητούς κυβόλιθους.  

Η περιοχή που καλύπτεται από δάπεδο κυβολίθων φαίνεται στο σχέδιο Α2. Η εργασία περιλαμβάνει : 

α) Ση διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου ελάχιστου πάχους 0.20m,β) τη διάστρωση υπόβασης 3Α 

ελάχιστου πάχους 0.10 m γ)την κατασκευή πλάκας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, πάχους 0.10m, 

οπλισμένη με δομικό πλέγμα Σ131 η Σ139, δ) την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητών κυβολίθων 

διαστάσεων 0.10 Φ 0.10 Φ 0.06m, χρώματος ανοιχτού γκρί. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται με ελάχιστο 

αρμό επάνω σε στεγνή μετριόκκοκη άμμο λατομείου πάχους 0.04m. Η στρώση των κυβολίθων πρέπει να 

γίνει 1 έως 1.5 εκ. ψηλότερα από την επιθυμητή τελική στάθμη, προκειμένου να ακολουθήσει στη 

συνέχεια συμπίεση με δονητική πλάκα. Μετά την τοποθέτηση των κυβολίθων η επιφάνεια χρήσης 

επιπεδώνεται μηχανικά με δονούμενη πλάκα η δονούμενο κύλινδρο και ακολουθεί η πλήρωση των 

αρμών με λεπτόκοκκη άμμο.  

Οι κλίσεις για την απορροή των ομβρίων διαμορφώνονται κατά την διάστρωση του 3Α και  την 

κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος. Οι κυβόλιθοι εγκιβωτίζονται περιμετρικά σε ζώνη οριοθέτησης 

κατασκευασμένη από σκυρόδεμα πάχους 0.175m, η οποία σκυροδετείται μαζί με τις πλάκες 

σκυροδέματος της υπόβασης, η όπου αυτό δεν είναι εφικτό, εξασφαλίζεται η πρόσφυση του επιπλέον 

τμήματος με αναμονές. Ο εγκιβωτισμός κατασκευάζεται στα σημεία που προβλέπεται από τα σχέδια της 

μελέτης εφαρμογής, αλλά δεν κατασκευάζεται περιμετρικά του ναού και σε σημεία όπου υπάρχουν 

αναβαθμοί η προβλέπεται άλλος τρόπος εγκιβωτισμού των κυβολίθων. Σα τελειώματα αυτά 

εγκιβωτισμού επικαλύπτονται με τσιμεντοκονία εξομάλυνσης και έτοιμο κονίαμα με κουρασάνι 

χρώματος γκρί, συνολικού πάχους 0.025m, το οποίο ενισχύεται με υαλόπλεγμα. Σο τελείωμα των 

επιφανειών αυτών από κουρασάνι πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από την γειτονική επιφάνεια 

κυβολίθων είτε με χρήση κατάλληλων στοιχείων διαμόρφωση σκοτιών είτε με τοποθέτηση κατάλληλων  

πλαστικών διατομών (βλ. σχ. λεπτομερειών Λ2α, Λ2β, Λ3, Λ4, Λ7, Λ13α). Οι ακμές σκαλοπατιών 

αναβαθμών κ.λ.π. διαμορφώνονται με χρήση φαλτογωνιών διαστ. 2 Φ 2 εκ.   

τις τρείς πλευρές του υπερυψωμένου χώρου του Αιθρίου τέλεσης εκκλησιαστικών λειτουργιών (Α) 

δημιουργείται αναβαθμός και το δάπεδο που διαμορφώνεται οφείλει να τελειώνει στο όριο της 

επένδυσης των ριχτιών των σκαλοπατιών που διατηρούνται. 

τα τμήματα δαπέδων (διαδρόμους) που συνδέουν το μη διαμορφούμενο τμήμα του περιβάλλοντα με 

το κυκλικό τμήμα δεν κατασκευάζεται υπόστρωμα, αλλά το δάπεδο κυβολίθων διαστρώνεται  πάνω σε 

υπόβαση από σκυρόδεμα ελαφρά οπλισμένο (βλ. σχ. Α2 και λεπτομέρεια Λ2). Σα δάπεδα κυβολίθων των 

διαδρόμων πρόσβασης από το μη διαμορφούμενο στο διαμορφούμενο τμήμα περιβάλλοντα 

διαχωρίζονται από τα υπάρχοντα δάπεδα με ζώνη πλάτους 0.35m, η οποία κατασκευάζεται παρόμοια με 

τις ζώνες εγκιβωτισμού των κυβολίθων στον υπόλοιπο χώρο και έχουν τελική επιφάνεια κουρασάνι. Οι 
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διαχωριστικές αυτές ζώνες κατασκευάζονται στο όριο του περιφραγμένου χώρου (βλ. σχ. Α2). Η ακριβής 

θέση τους θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου. 

 Σα σημεία εκκίνησης για την τοποθέτηση των κυβολίθων και η φορά με την οποία τοποθετούνται 

φαίνονται στο σχέδιο Α2.  

6. Κατασκευή δαπέδων με τελική επιφάνεια κουρασάνι. 

Εκτός από την επίστρωση των διαχωριστικών ζωνών με κουρασάνι, τελική επιφάνεια κουρασάνι θα 

έχουν οι περιοχές  που φαίνονται στα σχέδια Α2 και Α6.  

Αναλυτικότερα: α) Σα δάπεδα μπροστά από το μεσαίο και το ανατολικό σκέλος του εντευκτηρίου β)Σο 

δάπεδο γύρω από το ταφικό μνημείο γ)το δάπεδο της ράμπας στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα και 

δ) όλα τα σκαλοπάτια, οι αναβαθμοί και η τελική επιφάνεια των ζωνών εγκιβωτισμού (όπως 

προαναφέρθηκε). 

Η κατασκευή των δαπέδων των περιπτώσεων δ) περιλαμβάνει: υπόστρωμα από πλάκα ελαφρά 

οπλισμένου σκυροδέματος , τσιμεντοκονία εξομάλυνσης (όπως περιγράφτηκε παραπάνω) πάχους έως 

2.00 cm και τέλος επικάλυψη με έτοιμο κονίαμα κουρασάνι χρώματος γκρι  (η ακριβής απόχρωση θα 

επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου) και πάχους 0.5cm, ενισχυμένο με υαλόπλεγμα. Οι επιφάνειες των 

δαπέδων θα έχουν αρμούς διαστολής ανά 10m2, οι οποίοι πληρούνται με σιλικόνη. 

Η κατασκευή των δαπέδων των περιπτώσεων α),β) και γ) γίνεται με έτοιμο κονίαμα κουρασάνι 

χρώματος γκρι (η ακριβής απόχρωση επιλέγεται από την επίβλεψη), πάχους έως 5 cm, το οποίο 

διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση από πλάκα σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C16/20 (βλ. 

προηγούμενη παράγραφο). Σο δάπεδο αυτό ενισχύεται με ίνες πολυπροπυλενίου η πλαστικό πλέγμα. Οι 

επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν αρμούς ανά 10m2, οι οποίοι πληρούνται με σιλικόνη (βλ. και 

λεπτομέρειες Λ2,Λ3,Λ4,Λ6,Λ7,Λ8,Λ9,Λ10,Λ13).  

Ιδιαίτερη  προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των προδιαγραφών του ετοίμου κονιάματος τύπου 

κουρασάνι με σύσταση από φυσικά πετρώματα, προκειμένου για τη σωστή εφαρμογή του. Η επιφάνεια 

εφαρμογής του έτοιμου κονιάματος πρέπει να είναι επίπεδη χωρίς βαθουλώματα, σχετικά αδρή 

προκειμένου να επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για τα ρίχτια των 

σκαλοπατιών και τις κατακόρυφες τελικές επιφάνειες στοιχείων  από οπλισμένο σκυρόδεμα θα 

χρησιμοποιηθεί  το ίδιο έτοιμο κονίαμα. 

Διευκρινίζεται ότι τα δάπεδα με κουρασάνι που κατασκευάζονται μπροστά από το μεσαίο και το 

ανατολικό σκέλος του εντευκτηρίου δεν έχουν υπόβαση από θραυστό υλικό και 3Α αλλά μόνο 

υπόστρωμα από πλάκα σκυροδέματος (βλ. σχ. λεπτομερειών Λ8). Ειδικά για τα δάπεδα αυτά πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα ώστε η τελική τους επιφάνεια να μην είναι ψηλότερα από την υπάρχουσα και να δοθούν 

κλίσεις κατάλληλες ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα εισόδου των ομβρίων μέσα στο κτίριο του 

εντευκτηρίου. 

7. Επιχρίσματα τσιμεντοκονίας με τελική επιφάνεια κουρασάνι 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή επιχρισμάτων τσιμεντοκονίας σε όλες τις κατακόρυφες 

επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος του περιβάλλοντα χώρου (εκτός από αυτές για τις οποίες 

προβλέπεται άλλου είδους επένδυση) δηλ. σε ρίχτια σκαλοπατιών, αναβαθμών, τοιχεία αντιστήριξης 

κ.λ.π. καθώς και στις οριζόντιες επιφάνειες όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία πεζών (επάνω πλευρά 

τοιχείων αντιστήριξης). 

Οι κατακόρυφες επιφάνειες επιχρίονται με τσιμεντοκονία των 450 Kg τσιμέντου, πάχους 2cm και στη 

συνέχεια έτοιμο κονίαμα κουρασάνι χρώματος γκρι , πάχους 0.5 cm 

Ιδιαίτερη  προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των προδιαγραφών του ετοίμου κονιάματος τύπου 

κουρασάνι με σύσταση από φυσικά πετρώματα, προκειμένου για τη σωστή εφαρμογή του. Η επιφάνεια 

εφαρμογής του έτοιμου κονιάματος πρέπει να είναι επίπεδη χωρίς βαθουλώματα, σχετικά αδρή 
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προκειμένου να επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για τα πατήματα των 

σκαλοπατιών και τις οριζόντιες επιφάνειες των ζωνών εγκιβωτισμού των κυβολίθων, που 

κατασκευάζονται  από οπλισμένο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται έτοιμο κονίαμα ίδιου χρώματος.  

8.  Κανάλια απορροής ομβρίων – ύστημα απορροής ομβρίων. 

Η απορροή των ομβρίων από τον περιβάλλοντα επιτυγχάνεται με κατάλληλες κλίσεις στο δάπεδο (βλ. 

σχ. Α3) με τις οποίες  τα όμβρια του νότιου τμήματος αποχετεύονται στο παρτέρι που δημιουργείται 

δυτικά και νότια του υπάρχοντος δέντρου, ενώ τα όμβρια του βόρειου τμήματος οδηγούνται σε κανάλι 

που κατασκευάζεται παράλληλα προς την περιφέρεια της κυκλικής διαμόρφωσης. Σο κανάλι αυτό 

διακόπτεται στην περιοχή της εισόδου και από εκεί τα όμβρια οδηγούνται μέσω σωληνώσεων (που 

τοποθετούνται στο κατάλληλο βάθος ) εκτός του περιβάλλοντα χώρου της Μονής και αποχετεύονται σε 

γειτονική χωμάτινη έκταση  που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη. 

Σα δάπεδα θα διαμορφωθούν με κλίση 1.5 -2.0%. Σο σύστημα απορροής ομβρίων αποτελείται από 

σωλήνες PVC, συμπαγούς τοιχώματος, πιέσεως 6Atm, με κυμαινόμενη ονομαστική διάμετρο από 110- 

200 χιλ, και κανάλι από σκυρόδεμα ελαφρά οπλισμένο, μεταβλητού βάθους (βλ. σχ. Α3). Σο κανάλι 

κατασκευάζεται επί τόπου (βλ. σχ. λεπτομερειών Λ3,Λ2 και ΑΛ-Φ1) και εκτείνεται κάτω από τα 

τμήματα καθιστικών 1-4. Σο κανάλι, στα τμήματα που δεν καλύπτεται από τα λίθινα καθιστικά, 

καλύπτεται με μεταλλικές γαλβανισμένες σχάρες (βλ. σχ. ΑΛ-Φ1 και Λ2). τα καμπύλα τμήματα του 

καναλιού τοποθετούνται ορθογώνια και μορφής τραπεζίου τμήματα σχάρας. Σα ορθογώνια τμήματα 

έχουν διαστάσεις 0.47 Φ 0.30 m. Οι σχάρες στηρίζονται περιμετρικά σε μεταλλικές γαλβανισμένες γωνιές 

που βιδώνονται στο σκυρόδεμα των πλαϊνών τοιχωμάτων του καναλιού. Σα κενά μεταξύ των σχαρών 

καλύπτονται με μεταλλικά γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 3-5χιλ. (βλ. σχ. ΑΛ-Φ1.). Οι σχάρες πρέπει 

να κατάλληλες για την κυκλοφορία πεζών και μικρών  οχημάτων (κλάση Β125). 

9. Κατασκευή λίθινων καθιστικών με επικάλυψη ξύλου. 

Σα καθιστικά κατασκευάζονται περιμετρικά του κυκλικού τμήματος της δαπεδόστρωσης όπως φαίνεται 

στο σχ. Α2. Καταρχήν κατασκευάζεται πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 0.48m, η 

οποία χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του καναλιού απορροής ομβρίων. Για το καλούπωμα της 

κάτω επιφάνειας της πλάκας αυτής θα χρησιμοποιηθεί ως παραμένων ξυλότυπος μπακλαβαδωτή 

λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3 χιλ. τη συνέχεια χτίζεται λιθοδομή πλάτους 0.50m, αποτελούμενη 

από ημιλαξευμένους λίθους λατομείου διαστάσεων 20-30cm και κατάλληλα διαμορφωμένους 

γωνιολίθους. Σο ύψος του λίθινου τμήματος του καθιστικού είναι μεταβλητό. Σο μέσο ύψος είναι 0.28m. 

Η άνω επιφάνεια του λίθινου τμήματος πρέπει να είναι οριζόντια. τη συνέχεια κατασκευάζεται 

εξομαλυντική στρώση ισχυρής τσιμεντοκονίας, στην οποία στηρίζονται γαλβανισμένες διατομές από 

στρατζαριστή λαμαρίνα η κοιλοδοκό, διαστ. 50 Φ 30 Φ 2 χιλ. Η τελική επιφάνεια του καθιστικού 

αποτελείται από ξύλινα  στοιχεία από ξυλεία IROCO διατομής 100 Φ 50 χιλ. Οι ξύλινες διατομές 

καμπυλώνονται προκειμένου να ακολουθήσουν το σχήμα των λίθινων βάσεων η εναλλακτικά 

εφαρμόζεται η λύση που περιγράφεται στο σχέδιο Α5. Οι ξύλινες διατομές θα καλυφθούν με δύο 

στρώσεις βερνίκι ξύλου, κατάλληλο για χρωματισμούς στοιχείων εξωτερικών χώρων, σε χρώμα που θα 

προσδιοριστεί από την επίβλεψη του έργου.   

10. κυροδέματα 

Προβλέπονται να κατασκευαστούν στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής c16/20.  

Από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20  κατασκευάζονται: το υπόστρωμα όλων των δαπέδων, οι 

αναβαθμοί, τα σκαλοπάτια, οι τοίχοι αντιστήριξης και τα σενάζ των οπτοπλινθοδομών. Η τιμολόγηση 

της εργασίας περιλαμβάνει τους ξυλοτύπους, την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του οπλισμού 

και την προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος. Σα δάπεδα οπλίζονται με δομικό 

πλέγμα Σ131 η 139, ενώ οι τοίχοι αντιστήριξης οπλίζονται όπως στις αντίστοιχες λεπτομέρειες. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί σχολαστικά όλους τους κανονισμούς που αναφέρονται στην κατασκευή 

των ξυλοτύπων, την τοποθέτηση του οπλισμού, την προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση και 

συμπύκνωση του σκυροδέματος καθώς και τη συντήρηση του μέχρι να αποκτήσει την απαιτούμενη 

αντοχή.  

11. Εργασίες νέας διαμόρφωσης ημιυπαίθριου χώρου στο δυτικό σκέλος του εντευκτηρίου.  

Περιλαμβάνουν :  

 Κατασκευή οπτοπλινθοδομής από οπτόπλινθους διαστάσεων 6 Φ 9 Φ 19cm, πάχους 1 πλίνθου 

(μπατική), στη θέση που φαίνεται στο σχ. Α6, προκειμένου να οριοθετηθεί ο ημιυπαίθριος χώρος. Σο 

ύψος του τοίχου είναι περίπου 2,30 m και στο τελείωμα του κατασκευάζεται σενάζ οπλισμένου 

σκυροδέματος το οποίο θα χρησιμεύσει και ως πρέκι για το προβλεπόμενο άνοιγμα. Δεύτερο σενάζ 

κατασκευάζεται σε ύψος περίπου 1.10 m από το δάπεδο. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπιών πλάτους 10 cm  από κεραμικά πλακίδια στη συνάντηση του 

νέου τοίχου με το δάπεδο. Πρέπει να επιδιωχθεί ο χρωματισμός και γενικά η εμφάνιση των 

σοβατεπιών αυτών να είναι συμβατός με το υπάρχον δάπεδο πλακιδίων. 

 Κατασκευή οπτοπλινθοδομής από οπτόπλινθους διαστάσεων 6 Φ 9 Φ 19cm, πάχους 2 πλίνθων 

(υπερμπατική) για πλήρωση των τεσσάρων  κενών που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση των 

κουφωμάτων αλουμινίου. 

 Κατασκευή ράμπας και σκαλοπατιών (βλ. σχ. Α2 και σχ. Α6, Α7, Λ10, Λ10.1, Λ11). 

 Επενδύσεις των βαθμίδων που θα κατασκευαστούν με μάρμαρο τύπου Καβάλας (βλ. σχ. Λ11.). 

 Κλείσιμο του τριγωνικού ανοίγματος που δημιουργείται πάνω από το νέο μπατικό τοίχο του 

εντευκτηρίου, καθώς και του αντίστοιχου της όψης με  πέτασμα (βλ. σχ. Α7 και επόμενη παράγραφο).  

 Επισκευή και διαμόρφωση τελειώματος στέγης και ψευδοροφής, στο σκέλος του εντευκτηρίου που 

πραγματοποιείται η καθαίρεση. 

 Κατασκευή νέας μεταλλικής δοκού  στη βόρεια όψη του δυτικού σκέλους του εντευκτηρίου (το τμήμα 

που έχει απομείνει μετά την  καθαίρεση). Η νέα δοκός  αγκυρώνεται στα υπάρχοντα υποστυλώματα 

και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης. 

 Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης δίφυλλης θύρας (βλ. επόμενη παράγραφο)  

 Κατασκευή νέων επιχρισμάτων τριπτών τριβιδιστών με μαρμαροκονία στους  νέους  τοίχους  που 

κατασκευάζονται όπως παραπάνω. 

 Φρωματισμοί όλων των επιφανειών νέων επιχρισμάτων καθώς και των τμημάτων των τοίχων όπου 

συμπληρώθηκαν τα ανοίγματα, με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής η 

πολυβινυλικής βάσης. Προκειμένου για την εφαρμογή χρωματισμών σε παλιές επιφάνειες θα 

προηγηθεί προετοιμασία με τρίψιμο και απομάκρυνση τυχόν σαθρών τμημάτων. 

12. Ξυλουργικά 

Όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει: 

 Σην κατασκευή δίφυλλης ξύλινης θύρας από ξυλεία τύπου ουηδίας, με διαστάσεις όπως στο σχέδιο 

Α7 με κάσσα 7 Φ 13 cm, με περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, με πλαίσια φύλλων (τελλάρα) 

διαστάσεων τουάχιστον 3 Φ 6 cm, νεροχύτη συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο 

και εντορμία, αρμοκάλυπτρα  φύλλων (μπινιά) 2 Φ 4 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5 Φ 2.5 cm, 

περβάζια 2Φ 5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής από πολυπροπυλένιο σε γκινισιά και εξώφυλλα καρφωτά 

με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες,  τρέσα) σχήματος Ζ από σανίδες διατομής 12 Φ 2.5 cm και 

σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2.5 cm, και στις δύο όψεις,  από σανίδες πλάτους έως 12 cm, μαζί με 

κλειδαριές και χειρολαβές  και όλα τα απαιτούμενα σιδερικά πλήρους ανάρτησης και λειτουργίας. Η 
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θύρα βάφεται με μία στρώση λινελαίου και 2 στρώσεις βερνίκι , του οποίου η απόχρωση θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη. 

 Σην κατασκευή ξύλινου διαχωριστικού πετάσματος από λευκή ξυλεία. Αποτελείται από σκελετό 

(ορθοστάτες και τριγωνικό πλαίσιο διατομής 7 Φ 7  cm  ο οποίος καλύπτεται με τάβλες με 

κατεργασμένη επιφάνεια, ραμποτέ, πάχους 1,6 cm και μέγιστου πλάτους 12 cm. Η κατασκευή 

βάφεται με μία στρώση λινελαίου και δύο στρώσεις βερνικιού, του οποίου η απόχρωση θα υποδειχθεί 

από την επίβλεψη. Θα καταβληθεί προσπάθεια η απόχρωση να είναι ίδια με αυτή της υπάρχουσας 

ψευδοροφής. 

13. ιδηρουργικά.  

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και 

μεταλλικού ερμαρίου ασφαλείας .  

 Κιγκλιδώματα τοποθετούνται στην ανατολική πλευρά της ράμπας ΑΜΕΑ, στην νότια πλευρά του 

περιβάλλοντα, στο υπερυψωμένο τμήμα δαπέδου μπροστά από το μεσαίο και το ανατολικό σκέλος 

του κτιρίου του εντευκτηρίου (βλ. και σχ. Α6, Α7). 

Ο τρόπος κατασκευής των κιγκλιδωμάτων αυτών φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών Λ14. 

Αναλυτικότερα: Σα κιγκλιδώματα αποτελούνται από α)ορθοστάτες από μεταλλικές λάμες διατομής 40 

Φ 5χιλ. β)κουπαστή από σιδηροσωλήνα μαύρο Υ33 πάχους 2χιλ και γ) οριζόντια στοιχεία 

τοποθετούμενα ανά 0.20m, από σιδηροσωλήνες μαύρους Υ21χιλ, πάχους 2χιλ. Η στήριξη των 

κιγκλιδωμάτων γίνεται με βίδωμα στα αντίστοιχα στοιχεία σκυροδέματος, όπως στο αντίστοιχο σχέδιο 

οικοδομικών λεπτομερειών Λ14. Η σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους γίνεται με ηλεκτροκόλληση, η με 

βίδωμα – όπου οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας το επιτρέπουν. Η εργασία περιλαμβάνει όλα τα 

ειδικά τεμάχια για την τοποθέτηση και στήριξη των κιγκλιδωμάτων καθώς και την αντίστοιχη 

διαμόρφωση των στοιχείων επάνω στα οποία τοποθετούνται, εφόσον απαιτηθεί. 

Σα μεταλλικά  κιγκλιδώματα θα παραδοθούν βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, κατάλληλη 

ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες, και τυχόν φθορές τους θα επισκευάζονται με κατάλληλο σπρέι 

ηλεκτροστατικής βαφής μέχρι την παραλαβή του έργου. Σο χρώμα των κιγκλιδωμάτων θα υποδειχθεί 

από την επίβλεψη του έργου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων – όπου τυχόν αυτές 

χρησιμοποιηθούν - προκειμένου να επιτευχθεί  βέλτιστο αποτέλεσμα από πλευράς ασφάλειας και  

αισθητικής. 

 το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μεταλλικού ερμαρίου ασφαλείας, 

κατάλληλων διαστάσεων ώστε να περιέχει και να προστατεύει από φθορές και βανδαλισμούς τον 

υπάρχοντα κεντρικό πίνακα και τις τυχόν επεκτάσεις του που θα απαιτηθούν. Σο ερμάριο θα 

τοποθετηθεί στον ημιυπαίθριο χώρο που θα δημιουργηθεί και θα βαφτεί με αντισκωριακή βαφή σε 

δύο στρώσεις και δύο στρώσεις βερνικόχρωμα σιδηρών επιφανειών.  

14. Κατασκευή μπατικής οπτοπλινθοδομής 

Πρόκειται για τοίχο που κατασκευάζεται στη συνέχεια του δυτικού τοίχου του εντευκτηρίου (βλ. σχ. 

Α2, Α6 και Α7).  

Ο τοίχος αυτός θα χτιστεί με οπτόπλινθους διαστάσεων 9 Φ 19 Φ 24, θα έχει πάχος μίας πλίνθου και θα 

επιχριστεί και στις δύο του όψεις με επίχρισμα μαρμαροκονίας. 

14.Ηλεκτρομηχανογικές εργασίες 

Οι Η/Μ εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Σην τοποθέτηση του υπάρχοντος κεντρικού πίνακα μαζί με τις τυχόν επεκτάσεις του που θα 

απαιτηθούν,  σε κατάλληλη θέση – που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη -  στον ημιυπαίθριο χώρο 
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που θα δημιουργηθεί μέσα σε μεταλλικό ερμάριο ασφαλείας και τη σύνδεση του με την παροχή της 

ΔΕΗ, η θέση της οποίας φαίνεται στο σχ. Α2. 

 Σην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου υποπίνακα   εντός του ναού σε θέση που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη, προκειμένου να υποστηρίξει τις ηλεκρομηχανογικές εγκαταστάσεις 

που αφορούν το ναό.  

 Σην προμήθεια μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση στο νέο υποπίνακα του ναού όλων των 

απαραίτητων καλωδιώσεων για την τροφοδοσία των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, 

κλιματιστικών, συναγερμού, μεγάφωνων κ.λ.π. Όλες οι καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν σε πλαστικό 

κανάλι τύπου Legrand, μέγιστης διατομής 100 Φ 50 χιλ., το οποίο θα στηρίζεται στο δάπεδο με 

μεταλλική γωνιά σε σημεία που θα υποδειχτούν από την επίβλεψη του έργου, ώστε να επιτευχθεί το 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι απαιτούμενες κατακόρυφες οδεύσεις των σωληνώσεων θα γίνουν 

με τη χρήση χαλύβδινων σωλήνων διατομής Υ1/2’’ η μεγαλύτερης εφόσον απαιτηθεί, οι οποίοι θα 

στηρίζονται στους τοίχους του ναού  σε σημεία που θα υποδειχτούν από την 6η ΕΒΑ, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των τοιχογραφιών του ναού.  

 Ση προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση  τεσσάρων νέων ρευματοδοτών εντός του ναού, στο πλαστικό 

κανάλι όδευσης καλωδίων, σε σημεία που θα υποδειχτούν από την επίβλεψη.   

 Σην τοποθέτηση και σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με τη 

εγκεκριμένη μελέτη φωτισμού. Αυτά είναι: 8 προβολείς στο έδαφος, 4 προβολείς τοποθετούμενοι επί 

ιστού ύψους 5m, 2 προβολείς με αντιθαμβωτικές περσίδες και 4 φωτιστικά τοποθετούμενα επί ιστού 

ύψους 3 m.  

Η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων και των ιστών έχει ήδη γίνει από την 6η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων και αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στον τόπο του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προμηθευτεί τις βάσεις των ιστών φωτισμού. Προβλέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

βάσεων από σκυρόδεμα, διαστάσεων 0.50 Φ 0.50 Φ 0.50 m, για του ιστούς ύψους 3.0 m και διαστάσεων 

0.50 Φ 0.50 Φ 0.70 m για ιστούς 5.0 m. Οι βάσεις τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται από το 

σχέδιο Α8. Η τοποθέτηση των υπόλοιπων φωτιστικών σωμάτων του περιβάλλοντα χώρου γίνεται στις 

θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη φωτισμού. 

 Σην σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων περιβάλλοντα χώρου της Μονής, που βρίσκονται σε περιοχές 

όπου δεν πραγματοποιείται διαμόρφωση, με τον κεντρικό πίνακα. 

 Ση αντικατάσταση των δύο υποπινάκων που υπάρχουν στο διαμορφούμενο τμήμα του περιβάλλοντα 

χώρου (στην ανατολική πίσω πλευρά του Αιθρίου εκκλησιαστικών λειτουργιών (Α) και στη βόρεια 

πλευρά του εικονοστασίου, που βρίσκεται ανατολικά της κεντρικής εισόδου στον περιβάλλοντα  

χώρο, και τη σύνδεση των δύο αυτών νέων υποπινάκων  με τον υποπίνακα του ναού η τον κεντρικό 

πίνακα. Σην πραγματοποίηση της απαραίτητης συντήρησης και επισκευών στις καλωδιώσεις και τα 

στοιχεία που εξυπηρετούνται από τους δύο αυτούς υποπίνακες.   

 Σην τοποθέτηση πάνω σε κατάλληλες μεταλλικές βάσεις  και σύνδεση των υπαρχόντων δύο 

εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων σε χώρο εκτός της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα   χώρο που 

φαίνεται στο σχ. Α6. 

 Ση συντήρηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με την πραγματοποίηση των 

κατάλληλων δοκιμών. 

 Σην επανατοποθέτηση και σύνδεση του αλεξικέραυνου, το οποίο έχει αποσυνδεθεί και βρίσκεται 

αποθηκευμένο στο χώρο του έργου. Η σύνδεση με το έδαφος θα γίνει με αγωγό χαλκού Υ8, ο οποίος 

προστατεύεται με μεταλλική σωλήνα κατάλληλης διατομής σε διαδρομή ύψους 2.00m από το έδαφος. 

Η σύνδεση καταλήγει στο τρίγωνο γείωσης, το οποίο αποτελείται από χαλκό πολύκλωνο 50Σ.Φ. μέσα 
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σε μεταλλικό σωλήνα προστασίας. Σο τρίγωνο γείωσης έχει διαστάσεις 3 Φ 3 Φ 3 m και τοποθετείται σε 

βάθος 0.50 m, στη θέση που φαίνεται στο σχ. Α6. Σα καλύμματα των φρεατίων στις κορυφές του 

τριγώνου γείωσης θα είναι μεταλλικά. 

Περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους εργασίες, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται από τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές και κανονισμούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και τις 

προδιαγραφές τις εγκεκριμένης μελέτης φωτισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διενεργήσει τις 

απαραίτητες δοκιμές και μετρήσεις μετά το τέλος του έργου και να καταθέσει πρωτόκολλα δοκιμών 

που συντάσσονται από τους αντίστοιχους  εγκαταστάτες.  

15. Λοιπές εργασίες 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 υμπλήρωση μαντρότοιχου στην ανατολική πλευρά του ναού. Η συμπλήρωση θα γίνει με 

αργολιθοδομή, μετά το πέρας των εργασιών καθαιρέσεων εκσκαφών και αποκομιδής απορριμμάτων. 

Ο νέος τοίχος στη συνέχεια θα επιχριστεί με μαρμαροκονία. 

 Επανατοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο ταφικό μνημείο στα νοτιανατολικά του ναού. Μετά την 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών (κατασκευή τοιχίσκου αντιστήριξης σε επαφή με το 

κατακόρυφο τμήμα του μνημείου, κατασκευή δαπέδου με τελική επιφάνεια κουρασάνι σε στάθμη έως 

0.30m ψηλότερα από τον περιβάλλοντα, βλ. σχ. Α6), θα επανατοποθετεί η μαρμάρινη πλάκα του 

μνημείου, η οποία φυλάσσεται στον τόπο του έργου. 

 Επένδυση με πλάκες ακανόνιστες λίθινες η μαρμάρινες του νέου τοιχίου αντιστήριξης στα 

βορειανατολικά του ναού. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το υλικό της νέας επένδυσης να είναι 

παρόμοιο με την υπάρχουσα. 

 Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος στο νέο παρτέρι που δημιουργείται στη 

βορειοανατολική γωνία του διαμορφούμενου χώρου. 

 Πλήρωση του κενού μεταξύ της βάσης υπάρχουσας προτομής και του λίθινου καθιστικού τμήμα 5 

(βλ. σχ. Α2  και λεπτομέρεια  Λ6). 

 Η διαμόρφωση της βόρειας όψης του απομένοντος τμήματος του εντευκτηρίου, με μεταλλική δοκό 

(όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη λεπτομέρεια της στατικής μελέτης) και σκελετό από κοιλοδοκούς 

50 Φ 50 χιλ. Ο σκελετός κλείνει το τριγωνικό άνοιγμα που δημιουργείται στη βόρεια όψη του 

εντευκτηρίου μεταξύ της νέας μεταλλικής δοκού και του τελειώματος της ψευδοροφής και επενδύεται  

με τσιμεντοσανίδες πάχους 1.5 – 2.0 εκ., διπλής όψης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει γνώση των συνθηκών του έργου. Επίσης, οφείλει κατά την κατασκευή να 
τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και τις Ελληνικές 
Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ – ΥΕΚ 2221/Β/30-7-2012).Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα 
όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, η να κατασκευάζει αντίστοιχα 
δείγματα επί τόπου του έργου (π.χ. για τα κονιάματα) προκειμένου να εγκρίνονται από την Τπηρεσία. 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συμπληρώνεται από: τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής  (χέδια Α1-Α8 

και τεύχος σχεδίων λεπτομερειών), τη στατική μελέτη, τα σχέδια και το τεύχος της μελέτης φωτισμού. 

Πάτρα, 27/10/2014 

υντάχθηκε από  

 

Π. Καούρη 

Αρχιτέκτων 6ης ΕΒΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄-ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 

                             

                             

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ   Ε.Σ.Π.Α. 

& ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ   
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΦΑΪΑ  ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΔΡΔΩΗ ΚΑΙ 

  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ 
  Ι.Μ.ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑΓΑ 

ΗΛΔΙΑ 
 

ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 
ύμφωνα με την Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1621/11.12.2014 για 
την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 
Καθολικού Ιεράς Μονής Υραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας», για τις ανάγκες υλοποίησης του 
ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑ 
2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας 
Ηλείας» 
 

 

 
 
  
 

Ημερομηνία:                     
 
 
 
 
φραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 
 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  ΜΕ Υ.Π.Α. 
23% 

(ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ) 
 

(1) (2) 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ  ΟΛΟΓΡΑΥΩ 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ  ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - Τπόδειγμα Αίτησης υμμετοχής  -  Τποδείγματα Τπεύθυνων δηλώσεων 
 
ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

Α Ι Σ Η  Η 

 

Προς την  ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΦΑΪΑ  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) 

………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα ……………………………………………………………..…………………………………… 
 
αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 
«Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Υραγκαβίλλας, Αμαλιάδας 

Ηλείας», για τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑ 2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης 
και αποκατάστασης Καθολικού Ι.Μ.Υραγκαβίλλας Αμαλιάδας Ηλείας», παρακαλώ όπως κάνετε 
αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

[ε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, 

είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8  της διακήρυξης]. 

 

Ημερομηνία: …….………….. 

 

(Τπογραφή – φραγίδα) 
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ΕΝΣΤΠΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΗΛΩΕΩΝ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  
 

έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε Αξηζ. Πξση. 1622/11.12.2014 ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα θαη ζα 
ηνπο ηεξήζσ απαξέγθιηηα. 

. 

 

 

 

 (4) 
Ηκεξνκελία:       …. -0..-2014 

 

Ο-Η  Δει. 

 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:  
1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του 
υμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες 
δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (ΥΕΚ Α΄ 123) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (ΥΕΚ Α΄ 305) 

2.  Δεν τελώ σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή  σε ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με 
το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα  

3. Είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

4. Είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου και θα παραμείνω τουλάχιστον μέχρι και την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού (αφορά τους Έλληνες πολίτες)/είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις και θα παραμείνω τουλάχιστον μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (αφορά τους αλλοδαπούς) (συμπληρώνεται 
ανάλογα κατά περίπτωση)  
5. Η εταιρεία ……………………………………….., την οποία νομίμως εκπροσωπώ ως …………………………………………. δεν τελεί υπό κοινή 
εκκαθάριση  του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1891/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
6. την περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των προβλεπόμενων 
από την με αρ. πρωτ. 1622/11.12.2014 Διακήρυξη δικαιολογητικών.  

 Ημερομηνία:       …. -0..-2014 

Ο-Η  Δηλ. 

 

(Τπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ - 
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ « ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ 

ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΗΛΔΙΑ» 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΔΡΔΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ 

ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑΓΑ ΗΛΔΙΑ  
 
την Πάτρα, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :  
ΑΥΕΝΟ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
που εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Αλ. Τψηλάντου 197  και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Προϊσταμένη της, Αναστασία Κουμούση, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  
ΑΥΕΣΕΡΟΤ του................................, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας)  με την 
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει 
στην ...................................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  
 
υμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σο αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 
«ΑΝΑΔΟΦΟ», την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 
Καθολικού Ιεράς Μονής Υραγκαβίλλα, Αμαλιάδας  Ηλείας», για τις ανάγκες υλοποίησης του 
ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
του ΕΠΑ 2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς 
Μονής Υραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας », κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) στη με αρ. πρωτ. 1622/11.12.2014 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής 
(εγκεκριμένη μελέτη και Σεχνική Περιγραφή),  
(β) στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου  
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στην με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΦΟ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω εργασίας, με τους εξής 
όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΦΟ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 

 
ΆΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της σύμβασης  
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου 
«Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Υραγκαβίλλας, 
Αμαλιάδας Ηλείας», για τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου  στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑ 2007-2013 έργου 
«Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδα Ηλείας»,  
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής 
(εγκεκριμένη μελέτη και Σεχνική Περιγραφή), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της ύμβασης απαλλαγμένο 
ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Γενικές Τποχρεώσεις Αναδόχου 

 
1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για 
την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμπράττει κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή του με την Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα με τις 
επιβλέπουσες Μηχανικούς του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς 
Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας. 

ΑΔΑ: 6Ε50Γ-7ΙΝ



 28 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως 
αυτή περιγράφεται, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε 
είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας ύμβασης, με 
μοναδική εξαίρεση το ΥΠΑ. 
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Σο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. 
Όλα τα οχήματα που απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή και τα όργανα αυτής, που θα εκτελούν ταυτόχρονα εργασίες στο μνημείο, να μην 
υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 
5. Ο Ανάδοχος, αμέσως μόλις υπογράψει την σύμβαση θα πρέπει να διαμορφώσει τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Σις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη τη 
διάρκεια των εργασιών. 
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, 
εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου. Μέχρι 
την παραλαβή του έργου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 
μηχανήματος κλπ. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον 
ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για 
οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 
7. Απαγορεύεται η παραμονή ή αποθήκευση στους χώρους του εργοταξίου μηχανημάτων ή 
υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υπεργολάβων του τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο 
συγκεκριμένο έργο. 
8. Πριν από την παραλαβή ο Ανάδοχος θα απομακρύνει κάθε εγκατάσταση, μηχάνημα, 
πλεονάζον υλικό, εργαλείο κλπ. από το χώρο του έργου έτσι ώστε με την παραλαβή ο χώρος να 
παραδοθεί απόλυτα καθαρός. ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 
αμέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και των επιβλεπόντων του 
έργου σχετικά με την έκταση και το είδος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την πιθανή 
απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου αυτών. 
9. τον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα μέτρα τα οποία οφείλει να 
λάβει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την ελαχιστοποίηση των 
οχλήσεων στην περιοχή που αυτό εκτελείται, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση 
για ζημίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης που προξενείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, 
χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.  
10. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και συντήρηση του 
έργου θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και 
καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 
11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας 
Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς 
καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά 
προβλέπουν. 
12. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό του τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση 
εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως 
είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια,, κλπ.  
13. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων 
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ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 
ατυχημάτων. 
14. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
15. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
16. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του έργου, προκειμένου να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα όλων των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα από τα Σεχνικά Υυλλάδια ή/και 
Πιστοποιητικά Σεχνικών Φαρακτηριστικών ή/και Πιστοποιητικά Ποιότητας στην Αναθέτουσα 
Αρχή προκειμένου να εγκριθούν.  
18. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να 
είναι σε θέση να υποβάλει επιμετρήσεις και σχέδια, εφόσον του ζητηθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου, όταν η Αναθέτουσα Αρχή του το ζητήσει. Η 
ανάθεση των ελέγχων θα γίνει σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης και τα 
αποτελέσματα αυτών θα προσκομιστούν στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την πληρωμή του.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 3 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της παρούσας ύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή 
την υπ’ αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία ####  του …………. 
συνολικού ύψους…………..Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού 
ανταλλάγματος, χωρίς Υ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα 
στο άρθρο 157, παράγραφος 1.β του Ν. 4281/2014  και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα 
οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από 
την Τπηρεσία. 
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την 
εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν 
εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενο στο άρθρο 5 
της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει  
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα και την διακήρυξη  
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Σίμημα - Σρόπος πληρωμής 

1. Σο τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση της εργασίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  ..................................€ 
(ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ)  πλέον Υ.Π.Α. 23%. 
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση του οικονομικού 
ανταλλάγματος. 

ΑΔΑ: 6Ε50Γ-7ΙΝ



 30 

3. Σο Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου 
θα πραγματοποιήσει το έργο.  
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή της  εκτελεσθείσας εργασίας και 
αφού προσκομίσει τα απαιτούμενα του άρθρου 15 της Διακήρυξης.  
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από 
την Επιτροπή Παραλαβής,  

β) Σιμολόγιο του Αναδόχου  
γ) Υορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έδρας και έργου του Αναδόχου σε ισχύ 

κατά την ημέρα πληρωμής 
δ) Αποδεικτικά πληρωμής των νόμιμων κρατήσεων (φόρος, κράτηση του 0,10% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4. παρ. 3 
του Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 
4072/2012 (ΥΕΚ Α΄ 86 /11.04.2012).  
 
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Τπηρεσίας. 
6. Σον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων.   

 
ΆΡΘΡΟ 5 

Σόπος, Σρόπος και χρόνος Εκτέλεσης - Προθεσμίες 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εργασία εντός  πενήντα (50) ημερολογιακών 
ημερών  από την υπογραφή της παρούσας ύμβασης.  
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος και δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, 
χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέμενη εργασία .  
3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
ολοκλήρωση του έργου. τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης  δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 
4. ε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης  εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται  από 
την κείμενη νομοθεσία κατασκευής δημοσίων έργων  

 
 ΆΡΘΡΟ 6 

Παραλαβή Εργασιών / υπηρεσιών - Προθεσμίες 
1. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, αφού προηγηθεί η 
σχετική Αναφορά Περάτωσης των εργασιών από τις επιβλέπουσες Μηχανικούς του έργου 
«Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδας Ηλείας» 
και εκδοθεί η Βεβαίωση Περαίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, ο Ανάδοχος καθώς 
και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου 
αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.  
3. Η Επιτροπή κατά την παραλαβή ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο 
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή 
ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής 
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να 
αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται 
μέσα σε έναν (1) μήνα από την πλήρη αποκατάστασή τους.  
4. Η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την 
Προϊσταμένη Αρχή.  
5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα  που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.   
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ΆΡΘΡΟ 7 

Απαγόρευση Τποκατάστασης 
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα ύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική 
αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
Σροποποίηση όρων της σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται 
μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
 
ε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αχαΐας, και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.  
 
 
 

ΣΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ 
Η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αχαΐας  
 
 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
Αρχαιολόγος  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 
……………………… 

 
 
 

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου 
ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του 
νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή] 
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