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ΑΘΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΣΤΕΕΩΣΘΣ (Δ’ ΦΑΣΘ) ΣΕΙΣΜΟΡΛΘΚΤΟΥ  ΙΕΟΥ ΝΑΟΥ 

ΚΟΙΜΘΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΝΤΗΑΙΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ 

τιμισ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ: 36.290,32 (ΕΥΩ) € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

45.000,00 (ΕΥΩ) € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΧΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑΣ: Ζωσ τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και όχι πζραν τθσ 

30θσ-12-2020 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: Οι υπθρεςίεσ κα χρθματοδοτθκοφν από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων του ΥΡ.ΡΟ.Α.-ΕΦ.Α. Αχαΐασ ζτουσ 2020 (Εκνικοί Ρόροι) τθσ ΣΑΕ 

514 και ςυγκεκριμζνα από το ζργο 2014ΣΕ51400000 "Επείγουςεσ 

ςτερεωτικζσ και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)". 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 

28/08/2020 και ϊρα 14:00  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ: 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 28/08/2020 και ϊρα 15:00  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: -92522000-6 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων 
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τεχνικά 
ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 
-44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Διεφκυνςθ: Αλεξάνδρου Υψθλάντου 197, 26110  ΡΑΤΑ 

Υπεφκυνοι επικοινωνίασ: Α. Κουμοφςθ, Σ. Γαιτανίδου 

Τθλ./Φαξ: 2610 623820, 2610 275070, 2610 276143 / 2610 624051, 2610 623005 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: efaacha@culture.gr 

  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ανάρτθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 14/08/2020 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.efaacha.gr  14/08/2020 

ΑΔΑ: 6ΚΝΩ4653Π4-96Φ
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1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρϊν ςυνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ διενεργείται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

147/Α’/08.08.2016), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα του άρκρου 177 αυτοφ και ςφμφωνα με: 

A. Τισ διατάξεισ: 

Α1 

1. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Ρερί τρόπου εκτζλεςθσ αρχ/κϊν ζργων», όπωσ τροποποιθμζνοσ και 
ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει ςιμερα  

2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θζματα Ολυμπιακισ Φιλοξενίασ», όπωσ 
τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει ςιμερα  

3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ» (αρ. 40, παρ. 2 και 3), όπωσ τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει ςιμερα  

4. Του Ρ.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελζτθ και εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν ζργων» 
5. Το άρκρο 1 του Ρ.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ κ.λ.π.» 
6. Το Ρ.Δ. 4/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» (ΦΕΚ Αϋ 7/22.01.2018) 

7. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΡΟΑ/ΓΥΡ136506/3067 15-3-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Βϋ 908/Β’/17-3-2020) «Μεταβίβαςθ 

αρμοδιοτιτων τθσ Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν και 

Ειδικϊν Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ, Μουςείων και Τεχνικϊν Ζργων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» 

 

Α2 

8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ, δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεωσ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 

161/Α/1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»  

10. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, 

εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012-2015», όπωσ ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 26.  

11. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ- Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει. 

12. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ Νόμων και 

Ρράξεων Κυβερνθτικϊν, Διοικθτικϊν και Αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαφγεια 

και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει. 

13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ διορκϊκθκε ωσ προσ ςφάλματα ςτα ΦΕΚ Α 

/200/ 24.10.2016 και Α/206/03.11.2016, τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α 

227/06.12.2016) «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον 

ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ)», το άρκρο 11 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α 61/28.04.2017), το άρκρο 18 

του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/03.05.2017), το άρκρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017), το άρκρο 

87 του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α 91/23.06.2017), το άρκρο 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α 102/25.07.2017), το 

άρκρο 43 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/09.08.2017), το άρκρο 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 

137/13.09.2017), τα άρκρα 20-23 και 27-28 του Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ Α 152/13.10.2017), το άρκρο 22 του Ν. 

4496/2017 (ΦΕΚ Α 170/08.11.2017), το άρκρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13.11.2017),  το άρκρο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zQO9P8_z1iZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucypIcKklwwyJ3KvOCqHfZEdM0-j7bXbbhsO9A5KkdNi
ΑΔΑ: 6ΚΝΩ4653Π4-96Φ
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120 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΑ Α 5/17.01.2018), τα άρκρα 79 και 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α 

59/30.03.2018) και το άρκρο 15 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31.05.2018) και ιςχφει  

14. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9-3-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει  

15. Τθν Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 134444/23.12.2015 μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ και 

Υπουργείου Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2877/Βϋ/29-12-2015) με κζμα: «Τακτοποίθςθ πλθρωμϊν Δθμοςίων 

Επενδφςεων με τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ, χρθματοδότθςθ του επομζνου ΡΔΕ και ρφκμιςθ ςχετικϊν 

κεμάτων», όπωσ ιςχφει. 

16. Τθν Κ.Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 134453/23.12.2015 μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ και 

Υπουργείου Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2857/Βϋ/28-12-2015) με κζμα: «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων - ΡΔΕ», όπωσ ιςχφει. 

 

Β. Τισ αποφάςεισ 

17. Τθν υπ' αρικ. Ρ1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

18. Τθν υπ' αρικ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

19. Τθν υπ’ αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ «Ζγκριςθ “Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ” 

(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν . 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016). 

20. τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΔΥΘΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΡ/138665/11489/11278/4137/16-3-2020 (ΦΕΚ 
198/Υ.Ο.Δ.Δ./17.3.2020) Υ.Α. «Διοριςμόσ Υπθρεςιακοφ Γραμματζα του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ» 

21. τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/171024/3839/11140/09-04-2020 Υ.Α. «Οριςμόσ κατθγοριϊν δαπανϊν 

με Διατάκτθ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ι άλλο όργανο και οριςμόσ αποφαινόμενου οργάνου» (ΦΕΚ 

1385/τ.Βϋ/14-04-2020) 

22. τθν  με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-20 Υ.Α. «Οριςμόσ κατθγοριϊν δαπανϊν με 

Διατάκτθ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ι άλλο όργανο, οριςμόσ αποφαινόμενου οργάνου και οριςμόσ 

Δευτερευόντων Διατακτϊν ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» (ΦΕΚ 1579/τ.Βϋ/24-04-2020) 

23. τθν  υπ’ αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΥΡ/136505/3066/15-3-2020 Υ.Α. “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων των 

Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων προσ τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν και Ειδικϊν 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ, Μουςείων και Τεχνικϊν Ζργων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ” 

(ΦΕΚ 912/Β/17-3-2020) 

24. τθν με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΡ/Α/ΕΣΡΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απόφαςθ ζγκριςθσ του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν 

Αρχαιολογικϊν Ζργων που εκτελοφνται με τθ μζκοδο τθσ Αυτεπιςταςίασ, όπωσ τροποποιικθκε με τισ με 

αρ. πρωτ. ΕΔΕΡΟΛ/Α/ΕΣΡΑ/14-20/3942/18-11-2016 και ΕΔΕΡΟΛ/Β1/ΕΣΡΑ/14-20/908/01-06-2017 

Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Τροποποίθςθσ Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Αρχαιολογικϊν Ζργων που εκτελοφνται με 

τθ μζκοδο τθσ Αυτεπιςταςίασ για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020. 

25. Τθν με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΡ/ΦVIβ/3410/13-10-2016 Εγκφκλιο ςχετικά με τθν ομογενοποίθςθ του τρόπου 

υλοποίθςθσ αρχαιολογικϊν ζργων με τθν μζκοδο τθσ αυτεπιςταςίασ. 

26. Τον χαρακτθριςμό - κιρυξθ του Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ (Ρλατανόβρυςθ Νομοφ 

Αχαΐασ) ωσ ιςτορικoφ διατθρθτζου μνθμείου α) Υ.Α. 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ 473/ Βϋ/17.12.1962) και β) 

Υ.Α. 16848/10.12.1964 (ΦΕΚ 37/Βϋ/19.1.1965). 

27. τθν με αρ. πρωτ. 340/10-2-2014 Απόφαςθ τθσ ΕΦΑ Αχαΐασ “Ζγκριςθ Μελζτθσ Συντιρθςθσ και 

Αποκατάςταςθσ του Ι. Ν. Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ Αχαΐασ” (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ-8Γ7). 
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28. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/162409/113157/2287/2-4-2019 Απόφαςθ τθσ ΕΦΑ Αχαΐασ 

“ϋΕγκριςθ ςτατικισ μελζτθσ ςτερζωςθσ και αποκατάςταςθσ Ι. Ν. Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ 

Αχαΐασ” (ΑΔΑ:΅Ψ4Χ74653Ρ4-ΔΨΚ). 

29. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/386909/271712/4609/1726/22-7-2020 (ΑΔΑ: 

9ΨΚΘ4653Ρ4-5ΨΧ) Υπουργικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία 

του ζργου «Στερεωτικζσ Εργαςίεσ (Δϋ Φάςθ- Ολοκλιρωςθ) ςτον ςειςμόπλθκτο Ιερό Ναό Κοιμιςεωσ 

Θεοτόκου Μζντηαινασ (Ρλατανόβρυςθ Αχαΐασ»  

 

Γ. Τθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

1. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/26396/18144/20-01-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 63Ρ04653Ρ4-ΘΟ9) «Ζγκριςθ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του ζτουσ 2020 των Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και 

Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ, Μουςείων και Τεχνικϊν Ζργων με 

αναδρομικι ιςχφ από 1-1-2020». 

2. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/302469/213178/18-6-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΜΞΡ4653Ρ4-ΤΘ9) Ζγκριςθ 

τροποποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του ζτουσ 2020 των Υπθρεςιϊν τθσ ΓΔΑΡΚ με 

αναδρομικι ιςχφ από 01 - 01 – 2020. 

3. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΡΟΔΤΡ/ΤΚΡ/268325/14810/16244/10536/992/19-6-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 

6ΞΘ64653Ρ4 - Θ0Η) «Κατανομι προκαταβολισ πίςτωςθσ ζργων ΡΔΕ τθσ ΣΑΕ 514 - ΡΔΕ 2020 από τισ 

διατικζμενεσ πιςτϊςεισ των ςυνεχιηόμενων ζργων». 

 

Δ. Τθν υπ' αρικ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/725041/516647/9824/31-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΒΞ4653Ρ4-604) Απόφαςθ 

τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ, για τθν ςυγκρότθςθ τριμελοφσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων 

Συνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια υλικϊν, τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν, 

προκειμζνου να καλυφκοφν ανάγκεσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ το ζτοσ 2020 (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και υποζργων ςε τεχνικά ζργα τρίτων, των αμιγϊσ χρθματοδοτοφμενων από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζργων, κακϊσ και των ζργων που χρθματοδοτοφνται από πόρουσ τρίτων 

 

Ε. Τθν υπ' αρικ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/439572/309707/5581/1308-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΜΚ4653Ρ4-ΦΘ8) Απόφαςθ 

τθσ ΕΦ.Α. Αχαΐασ για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου με κριτιριο τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

«Ολοκλιρωςθσ ςτερζωςθσ (Δ’ φάςθ) ςειςμόπλθκτου  Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ Αχαΐασ» 

ΑΘΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ  

Τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα: 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων ΑΧΑΪΑΣ 

Διεφκυνςθ 

Τοποκεςία / Ρόλθ 

ΑΛ. ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 197 

ΡΑΤΑ 

Χϊρα Ελλάδα 

Τ.Κ. 26110 

Τθλζφωνο 2610623820, 2610276143 

Υπεφκυνοι για τον Διαγωνιςμό Α. ΚΟΥΜΟΥΣΘ, Σ. ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ 

Τθλεομοιοτυπία (fax) 2610624051, 2610623005 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ efaacha@culture.gr 
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ΑΘΟ 3: ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αιτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ 
παροφςασ Ρροκιρυξθσ μζχρι και  τθν 20θ/08/2020 και ϊρα 12:00. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ςε όλεσ μαηί τισ διευκρινίςεισ, που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω 
διαςτιματοσ, το αργότερο μζχρι και τθν 24

θ
/08/2020. Οι απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ των 

ενδιαφερομζνων κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ (www.efaacha.gr). Κανζνασ 
υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςυμπλθρϊνουν και ενςωματϊνονται ςτα τεφχθ του 
Διαγωνιςμοφ και κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει 
μόνο ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι μζςω πρωτοκόλλου τθσ Υπθρεςίασ. 
Από τθν παραλαβι των τευχϊν του Διαγωνιςμοφ, από τθν παροχι, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, των 
τυχόν ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν/διευκρινίςεων και από τθν επιτόπια επί ποινι αποκλειςμοφ αυτοψία, 
ςυνάγεται, κατά αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και 
τθσ φφςθσ των υπθρεςιϊν.  

Επίςθμθ γλϊςςα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί είναι θ Ελλθνικι. Επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
υποβάλλεται επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι μαηί με το υποβαλλόμενο ζγγραφο και ςε κάκε περίπτωςθ 
διαφοράσ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ. Δικαιολογθτικά και ζγγραφα που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ 
Ελλάδασ, ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Εάν 
ζγγραφο υπογράφεται ι είναι πιςτοποιθμζνο από μθ ελλθνικι δθμόςια αρχι, αυτό κα πρζπει να 
υποβάλλεται/προςκομίηεται με επιςθμείωςθ (apostilled). Αντίςτοιχα οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα.  

ΑΘΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Ολοκλιρωςθσ ςτερζωςθσ 
(Δ’ φάςθ) ςειςμόπλθκτου Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ Αχαΐασ», όπωσ περιγράφεται 

αναλυτικά ςτθν επιςυναπτόμενθ Τεχνικι Ρεριγραφι με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό (Ραράρτθμα Α), θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και βαςίηεται ςτισ δυο εγκεκριμζνεσ 

μελζτεσ, τα ςχζδια των οποίων μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να ηθτοφν με e-mail ςτο efaacha@culture.gr να τουσ 
αποςτζλλονται θλεκτρονικά (e-mail), κατόπιν ςχετικοφ θλεκτρονικοφ ι ζντυπου αιτιματόσ τουσ  ςτθν  
Ανακζτουςα Αρχι.  
Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

- 92522000-6 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων 
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τεχνικά ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 
-44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 
 

Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων δεν είναι δυνατι/εφικτι, λόγω τθσ φφςθσ των 
υπθρεςιϊν  και τθσ ςχετικισ ανάγκθσ ενιαίου ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν. 

ΑΘΟ 5: ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν που κα αναλάβει να υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ, ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτο ποςό τριάντα ζξι χιλιάδων διακοςίων ενενιντα Ευρϊ και τριάντα 

δυο λεπτϊν (36.290,32 €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ιτοι ςαράντα πζντε χιλιάδων Ευρϊ, (45.000,00 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

του ΥΡ.ΡΟ.Α.-ΕΦ.Α. Αχαΐασ ζτουσ 2020 (Εκνικοί Ρόροι) τθσ ΣΑΕ 514 και ςυγκεκριμζνα από το ζργο 

2014ΣΕ51400000 "Επείγουςεσ ςτερεωτικζσ και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)" ςτον Α.Λ.Ε. 

2024989001 «Ζξοδα για λοιπζσ υπθρεςίεσ», του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
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ΑΘΟ 6: ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα ολοκλθρωκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και όχι πζραν τθσ 

30
θσ

-12-2020. 

ΑΘΟ 7: ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (Οικονομικό Αντάλλαγμα) κα είναι ςφμφωνα με τθν Οικονομικι Ρροςφορά του, θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ: Εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν οριςτικι 
παραλαβι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν. 

3. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

        α)Ρροςκόμιςθ ςτθν Εφορεία του αποδεικτικοφ αναγγελίασ του ζργου (ζντυπο απόδοςθσ αρικμοφ μθτρϊου 
 οικοδομικοφ ζργου) ςτο τοπικό Υποκατάςτθμα ΙΚΑ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
 ςφμβαςθσ 

β) πρωτόκολλο  ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ,  

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

δ) φορολογικι για είςπραξθ χρθμάτων και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζδρασ και ζργου ςε  ιςχφ κατά τθν 

θμζρα πλθρωμισ 

ε) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Ο Ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων 

Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ: α) Κράτθςθ  0,06 % υπζρ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 

φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ,  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 

υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου.  

ΑΘΟ 8: ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – 

ΛΟΙΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   

1. Στο Διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 

κακϊσ και ενϊςεισ φυςικϊν ι και νομικϊν προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά.  

2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του ι, ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ςε ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα, οι λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα, εάν υπάρχει 

τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ των διαγωνιηομζνων ι -ςε περίπτωςθ ενϊςεων προςϊπων- 

ζςτω και για ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα, για ζναν ι περιςςότερουσ λόγουσ που 

απαρικμοφνται κατωτζρω: 

2.1.  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

2.2.  δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

2.3.  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48), 

2.4.  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

2.5.  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

2.6.  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. Ειδικότερα, θ υποχρζωςθ αυτισ τθσ παραγράφου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

3. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ: 

3.1.  ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, 

3.2.  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 

τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

3.3. ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, 

μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα και ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για: 

 παράβαςθ "υψθλισ" ι "πολφ υψθλισ" ςοβαρότθτασ(3 πρόςτιμα/3 ζλεγχοι) 
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 αδιλωτθ εργαςία(2 πρόςτιμα/2 ζλεγχοι) 

4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ: 

4.1.  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, ι/και παραβεί 

οποιαδιποτε υποχρζωςθ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προκιρυξθ ι/και 

4.2.  δεν υποβάλει όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά 

ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

Επιςθμαίνεται, ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για 
κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο 
ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται, ότι ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων 
αυτοφ, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου. 

5. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτουν τα αναγκαία ελάχιςτα επίπεδα όςον 
αφορά τισ επαγγελματικζσ και τεχνικζσ τουσ γνϊςεισ ι ικανότθτεσ: 
 
Αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ: 
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να ζχουν εμπειρία ςε εκτζλεςθ ςυναφϊν εργαςιϊν με το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ επί εκκλθςιαςτικϊν μνθμείων ζωσ το 1830, χαρακτθριςμζνων με τισ διατάξεισ του Ν.3028/2002, τα 

οποία εκτελζςκθκαν από τον οικονομικό φορζα κατά τθν τελευταία τριετία μετά από ανάκεςθ υπθρεςιϊν του 

ΥΡΡΟΑ, ςυνολικοφ ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ, τουλάχιςτον ιςόποςου με τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ εμπειρία 

αυτι κα αποδεικνφεται προςκομίηοντασ α) κατάλογο ςυναφϊν με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ζργων και β) 

Βεβαίωςθ εμπειρίασ από υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ (ζντυπο Α και Β ΥΡΕΧΩΔΕ) για τθν άριςτθ εκτζλεςθ εργαςιϊν 

ςτερζωςθσ, αποκατάςταςθσ βυηαντινϊν ι μεταβυηαντινϊν ναϊν κατά τθν τελευταία τριετία, προχπολογιςμοφ 

ςφμβαςθσ τουλάχιςτον 36.290,00 ευρϊ προ ΦΡΑ, ςε ζνα  ζργο ι και ακροιςτικά ςε περιςςότερα του ενόσ. 

ΆΘΟ 9: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
Ο επιλεγείσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςαν 

εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ,μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ 

ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδεται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 

ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να μθν είναι μικρότεροσ του ενόσ ζτουσ. Εάν θ ζκδοςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ δεν είναι δυνατόν να γίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επειδι ο εκδότθσ τθσ δεν λειτουργεί ςτθν 

Ελλάδα, αυτι κα εκδίδεται ςτθ γλϊςςα του εκδότθ και κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικϊσ από επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτα ελλθνικά, θ οποία κα περιλαμβάνει όρο ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ του αλλοδαποφ και του 

ελλθνικοφ κειμζνου υπεριςχφει το ελλθνικό. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι ειςπρακτζα και 

πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα, κα διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία και κα υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι 

δικαιοδοςία των αρμόδιων δικαςτθρίων τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 

ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

ΑΘΟ 10: ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ κατατίκενται από τουσ δικαιοφμενουσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

ν. 4412/2016, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο δακτυλογραφθμζνεσ και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ με τουσ εξισ τρόπουσ:  

α) Κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο.  Στισ δυο τελευταίεσ περιπτϊςεισ κα κατατίκεται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό τθσ ιδιότθτασ του 

προςϊπου. 

β) Αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ : Αλ. 

Υψθλάντου 197, 26110 ΡΑΤΑ.  Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι προςφορζσ παραλαμβάνονται 

με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθ Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ,  μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.  

Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτον προοριςμό τουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία 

ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ 

ςυνοδεφουν.  

Οι διαγωνιηόμενοι δεςμεφονται από τθν προςφορά τουσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ με μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτονται. Θ κατακφρωςθ του 

Διαγωνιςμοφ μπορεί να γίνει και μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, δεςμεφει όμωσ τον Ανάδοχο 

μόνο εφόςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεγζντοσ θ ανάκεςθ γίνεται ςτον δεφτερο κατά 

ςειρά επιλογισ. 

 

ΑΘΟ 11: ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Ο φάκελοσ τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει δφο (2) επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ 

φακζλουσ, ωσ εξισ: 

 Ζναν υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία 

και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που απαιτοφνται από το άρκρο 12. 

 Ζναν υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που 

απαιτοφνται από το άρκρο 13 τθσ παροφςασ. 
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Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν δικαιολογθτικά των προςφορϊν που 

ζχουν ςυνταχκεί, ςε άλλθ γλϊςςα, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ Ελλθνικι μετάφραςθ αρμόδιασ 

αρχισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Π,τι αναγράφεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα υπεριςχφει και αυτό 

λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

Οι προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ 

διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ. Θα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία εκτυπωτικισ 

μθχανισ, υπογεγραμμζνεσ από τον Διαγωνιηόμενο. 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν ι αντιπροςφορϊν. Εάν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ 

προςφορζσ απορρίπτονται. 

Ππου ςτα Τεφχθ Διαγωνιςμοφ/Συμβατικά Τεφχθ ηθτείται θ προςκόμιςθ εγγράφων/πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων 

που ζχουν εκδοκεί από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ δεν απαιτείται να προςκομίηονται τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα 

αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. Γίνονται 

αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν 

επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από δθμόςιεσ υπθρεςίασ. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν 

εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο ι από τισ 

αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Ππου ςτα Τεφχθ Διαγωνιςμοφ/Συμβατικά Τεφχθ ηθτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, νοείται, για τουσ 

μεν θμεδαποφσ, Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ ι του φυςικοφ προςϊπου με 

θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των 

προςφορϊν χωρίσ να απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Για τουσ δε αλλοδαποφσ, κείμενο 

ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ.Ρολ.Δικ και του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

ΑΘΟ 12: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλουν, ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

εγκαίρωσ και προςθκόντωσ επί ποινι αποκλειςμοφ, :  

12.1. To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

(Αϋ147) και τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΦΕΚ Β' 3698) , ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ για τισ οποίεσ οι 

οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,  

β) δθλϊνει ότι ςτθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα τθν εκτελζςει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Αϋ, το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν 

αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. Ρριν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι, απαιτεί από τον προςφζροντα, ςτον οποίο ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τθ ςφμβαςθ 

να υποβάλει ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και κατά περίπτωςθ το 

άρκρο 80 του ν.4412/2016. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα πιςτοποιθτικά που ζχουν παραλθφκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 80 

του ν.4412/2016. 
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12.2. Βεβαίωςθ επιτόπιασ επίςκεψθσ του υποψιφιου Αναδόχου (επί ατομικισ επιχείρθςθσ) ι του νομίμου 

εκπροςϊπου του  (επί άλλθσ μορφισ εταιρείασ), ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου βάςει 

καταςτατικοφ, ςε ζντυπο τθσ Εφορείασ, με τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι ο υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ των 

τοπικϊν ςυνκθκϊν, των προςβάςεων κλπ που επικρατοφν ςτο ζργο. Θ επιτόπια επίςκεψθ κα 

πραγματοποιθκεί, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τουσ υπεφκυνεσ επικοινωνίασ, και ςε δυο θμερομθνίεσ, 

19/08/2020 και 21/08/2020, παρουςία εκπροςϊπου τθσ Εφορείασ, ο οποίοσ κα ευρίςκεται ςτον τόπο του 

ζργου από 11.00 ζωσ 13.00. 

12.3. Κατάλογοσ ζργων εκτελεςκζντων κατόπιν ανάκεςθσ από υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ τθν τελευταία τριετία 

και Βεβαίωςθ εμπειρίασ από υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ (ζντυπο Α και Β ΥΡΕΧΩΔΕ) για τθν άριςτθ εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςτερζωςθσ, αποκατάςταςθσ βυηαντινϊν ι μεταβυηαντινϊν ναϊν κατά τθν τελευταία τριετία, 

προχπολογιςμοφ ςφμβαςθσ ιςόποςου με αυτόν τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, είτε ςε ζνα  ζργο ι και 

ακροιςτικά ςε περιςςότερα του ενόσ. 

 

Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ Ρροςφοράσ από ζνωςθ προςϊπων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)  πρζπει να υποβλθκεί για κακζνα από τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Επίςθσ, ςτθν 

Ρροςφορά τθσ ζνωςθσ πρζπει  

(α) να αναφζρεται θ ζγκριςθ του αρμοδίου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ για ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό,  

(β) να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ και να αναγράφεται και 

να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) του Ζργου που αναλαμβάνει κάκε 

Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

(γ) να παρουςιάηεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν μεταξφ τουσ,  

(δ) να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ επικεφαλισ τθσ Ζνωςθσ.  

(ε) θ Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

ΑΘΟ 13: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποβάλουν υποφάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο παρόν άρκρο.  

Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται υποχρεωτικά αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 

αντιφάςεων υπεριςχφει το ολογράφωσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν: το κζρδοσ του προςφζροντοσ, τισ τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε 

τζλοσ, δαςμό, ι επιβάρυνςθ, εκτόσ του ΦΡΑ. Είναι δθλαδι τελικζσ τιμζσ προ ΦΡΑ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Οι τιμζσ αναγράφονται υποχρεωτικά ςε Ευρϊ με ςυμπλθρωμζνο υποχρεωτικά και το δεφτερο δεκαδικό ψθφίο 

ακόμθ και όταν είναι μθδενικό. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

δεν αναπροςαρμόηονται δοκζντοσ ότι ο Ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν 

ςυνκθκϊν ωσ ενδεχόμενο και τον αποδζχεται.  

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που καταλιγει ςε ςυνολικι 

τιμι μεγαλφτερθ του προχπολογιςμοφ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ που από τθν Ρροςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ Ρροςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ομοίωσ και ςε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά παραλείπει τιμζσ ι περιλαμβάνει 

αντιφατικά ςτοιχεία τιμϊν που κακιςτοφν τθν προςφορά ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι καταλείπει αμφιβολία ωσ προσ 

τθν προςφερόμενθ τιμι. 
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Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά κεωρείται θ προςφορά τθσ οποίασ το ςυγκριτικό κόςτοσ είναι 

μικρότερο του 80% τθσ διαμζςου (median) του ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. 

Ρριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ 

τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ 

τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν 

υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται. 

ΑΘΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και περιλαμβάνει τα παρακάτω 

αναφερόμενα ςτάδια- βιματα. Ειδικότερα, θ Επιτροπι  ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ κατάταξισ τουσ. Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει βάςει τθσ πλζον 

ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ επί τθ βάςει τθσ τιμισ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

Θ αποςφράγιςθ των Φακζλων Ρροςφορϊν γίνεται ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι τθν 28
θ
/08/2020 και ϊρα 15.00 μμ. Ρροςφορζσ που 

ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι. 

Στθν ανοικτι ςυνεδρίαςθ μποροφν να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά, αυτοπροςϊπωσ ι διά 

του νομίμου εκπροςϊπου τουσ, ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται 

τθν ίδια θμζρα του Διαγωνιςμοφ, με τθν εξισ διαδικαςία: 

 Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ Φακζλουσ Ρροςφορϊν (τουσ 

εξωτερικοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ), ελζγχει τθν φπαρξθ δφο υποφακζλων, με τισ ενδείξεισ «Υποφάκελοσ 

Δικαιολογθτικϊν» και «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τουσ αρικμεί με τον ίδιο αρικμό του εξωτερικοφ 

Φακζλου Ρροςφοράσ και τουσ μονογράφει εξωτερικϊσ. 

Κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον «Υποφάκελο Δικαιολογθτικϊν» και μονογράφει κατά 

φφλλο και καταγράφει τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτοφσ. Θ Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα του φακζλου 

και τθν υποβολι ι όχι όλων των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων. Κατά τθν αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν θ 

Επιτροπι δεν είναι υποχρεωμζνθ να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςι τουσ προσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Ρροςφορζσ 

οι οποίεσ δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςε επίπεδο Φακζλου Δικαιολογθτικϊν, απορρίπτονται και δεν 

εξετάηονται περαιτζρω. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ του Φακζλου, προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δικαιολογθτικά, κα πρζπει να αιτοφνται 

ςχετικά εγγράφωσ. Θ κατά τα ανωτζρω πρόςβαςθ μπορεί να εξαςφαλίηεται, είτε με μελζτθ των ςχετικϊν 

εγγράφων ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε με χοριγθςθ αντιγράφων, τα ζξοδα τθσ αναπαραγωγισ των 

οποίων κα βαρφνουν τον αιτοφντα, με τθν επιφφλαξθ τθσ ειδικισ διλωςθσ απορριτου που ζχουν κατακζςει οι 

ςυμμετζχοντεσ με τθν προςφορά τουσ.  

Θ Επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο του περιεχομζνου του αποςφραγιςκζντοσ «Υποφακζλου Δικαιολογθτικϊν», 

ςυντάςςει πρακτικό με ςαφι και αιτιολογθμζνθ πρόταςθ ωσ προσ τον ζλεγχο πλθρότθτασ κατά περιεχόμενο των 

ςτοιχείων του υποφακζλου, το οποίο υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει ςχετικι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το πρακτικό τθσ 

Επιτροπισ, το οποίο και επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Απόφαςθσ, θ οποία κοινοποιείται 

ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με φαξ ι mail. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για πικανι υποβολι ενςτάςεων (βλ. άρκρο 17), θ Επιτροπι προχωρά ςτθν 

αποςφράγιςθ, τον ζλεγχο και αξιολόγθςθ του υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», αποςφραγίηει, μονογράφει 

κατά φφλλο και εξετάηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί για τισ τυχόν 

απορριφκείςεσ προςφορζσ, τισ τιμζσ των αποδεκτϊν προςφορϊν και διαμορφϊνει τον πίνακα τελικισ κατάταξθσ 

των διαγωνιηομζνων, με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ 

βάςει τθσ τιμισ, θ οποία υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 13 και το Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ. Αφοφ 
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ολοκλθρϊςει το πρακτικό τθσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ το υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ, οι τυχόν απορριφκείςεσ 

προςφορζσ και κα ορίηεται ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Θ απόφαςθ 

αυτι με τθν οποία επικυρϊνεται το πρακτικό τθσ Επιτροπισ, το οποίο και επιςυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν προςφορϊν, κοινοποιείται ςτουσ 

διαγωνιηόμενουσ 

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ, θ οποία του παραδίδεται με  κάκε πρόςφορο 

τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει,  ςτον Ρροςωρινό Ανάδοχο, ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ηθτϊντασ τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ,  μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν.  Στθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ ορίηεται ο τόποσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κα λάβει χϊρα θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Θ πρόςκλθςθ 

κοινοποιείται με τθλεομοιοτυπία και ςε όλουσ τουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ που υπζβαλαν παραδεκτζσ 

προςφορζσ και οι οποίοι δικαιοφνται να παραςτοφν και να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον φάκελο «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ». Κατά τθν 

αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν θ Επιτροπι μονογράφει κατά φφλλο τα δικαιολογθτικά. Πςοι δικαιοφνται, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ» μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά (με τθν επιφφλαξθ τθσ ειδικισ 

διλωςθσ απορριτου που ζχουν κατακζςει οι ςυμμετζχοντεσ με τθν προςφορά τουσ), είτε με μελζτθ των ςχετικϊν 

εγγράφων ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε με χοριγθςθ αντιγράφων - μετά από αίτθςι τουσ, με μζριμνα 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ - τα ζξοδα τθσ αναπαραγωγισ των οποίων κα βαρφνουν τον αιτοφντα.  

Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ», θ Επιτροπι ςε 

επόμενεσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ εξετάηει με λεπτομερι ζλεγχο, τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν. Επί των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, θ 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει ςυγκεκριμζνεσ διευκρινίςεισ από τον ανάδοχο, εφόςον προκφψει 

ςχετικι ανάγκθ. Σε περίπτωςθ που αυτόσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι δεν παράςχει τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) 

θμερϊν αποκλείεται από τθν διαδικαςία και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα με τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ -  τιμισ και οφτω 

κακεξισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίςει κατά τα ανωτζρω ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ » θ Επιτροπι ςυντάςςει το ςχετικό πρακτικό και ειςθγείται ςτθν ανακζτουςα αρχι διαβιβάηοντασ 

προσ αυτι, το πρακτικό των αποτελεςμάτων του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Θ ανακζτουςα 

αρχι αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον 

προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο , όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 

αποδείξει.  

ΑΘΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ειδοποιείται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε φάκελο με ςιμανςθ «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, ενθμερωμζνα και 

επικαιροποιθμζνα όλα τα επί μζρουσ δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά ζναντι των οποίων υποβλικθκε 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), διαφορετικά κα αποκλειςκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
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Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο κατά ςειρά βακμολόγθςθσ Διαγωνιηόμενο με τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ, προκειμζνου να ςυνάψει τθν Σφμβαςθ μαηί του. 

 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι τα ακόλουκα: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ υποβάλλουν τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά: 

1.1. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (ΔΟΥ). 

1.2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με τελεςίδικθ 

δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 

1.3. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

1.4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ 

ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

1.5. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ & Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων του Σ.ΕΡ.Ε. από το οποίο να προκφπτει θ επιβολι ι μθ προςτίμου/ων με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςία μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Στθν 
περίπτωςθ που παρά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ του υποψιφιου αναδόχου για τθν ζκδοςθ του 
ςυγκεκριμζνου πιςτοποιθτικοφ, θ αρμόδια αρχι δεν μπορεί να εκδϊςει το εν λόγω πιςτοποιθτικό, ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ μαηί με τθν υποβλθκείςα αίτθςθ πρζπει να προςκομίςει ζνορκθ βεβαίωςθ 
(άρκρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το υπ' αρικμ. ΕΞ 12161-2018/10001/12.01.2018 ζγγραφο του 
ΣΕΡΕ)  

2. Οι αλλοδαποί πολίτεσ υποβάλλουν τα πιςτοποιθτικά τθσ ωσ άνω παραγράφου ι άλλα ιςοδφναμα ζγγραφα ι 

αποδεικτικά μζςα εκδοκζντα από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ δικαςτικζσ ι διοικθτικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ.  

3. Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξισ ζγγραφα: 

3.1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ (ενδείκνυται θ προςκόμιςθ του πιο πρόςφατου κωδικοποιθμζνου 

καταςτατικοφ) ι άλλου αντίςτοιχου εγγράφου του που να αποδεικνφει τθ ςφςταςθ του νομικοφ 

προςϊπου του διαγωνιηόμενου και τυχόν τροποποιιςεισ του μαηί με τα αντίςτοιχα, κατά περίπτωςθ, 

ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, όπου αυτά προβλζπονται, κακϊσ και ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία να 

προκφπτει θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ αυτοφ, ιτοι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου των ΑΕ, οι Διαχειριςτζσ των ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που 

ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ιςχφοντα ζγγραφα τθσ 

νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι 

μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

3.2. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, που προβλζπονται ςτο ςθμ.1 του παρόντοσ άρκρου.  

3.3. Τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, και ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και 

όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 

αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα 

ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα 

αδικιματα του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 
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3.4. Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων 

ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

Οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ κα πρζπει να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ – κοινοπραξίασ. Σχετικά με τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

Εφόςον ςτο ποινικό μθτρϊο αναφζρονται αδικιματα, για τα οποία δεν προκφπτει ςαφϊσ αν ανικουν ςε αυτά 

που ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ επιφζρουν τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, ο Διαγωνιηόμενοσ 

πρζπει να ςυνυποβάλει αντίγραφο τθσ ςχετικισ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, προκειμζνου να κρικεί ανάλογα. 

ΑΘΟ 16: ΕΚΧΩΘΣΘ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να υποκαταςτακεί από άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ 

που κα αναλάβει εξ’ αφορμισ τθσ παροφςθσ, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ δικαιωμάτων άνευ τθσ 

ρθτισ άδειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΘΟ 17: ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ενςτάςεων, με τθν καταβολι του νομίμου 

παραβόλου, κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του ν. 

4412/2016. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 

τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο Οικονομικό 

Φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 

θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 

υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον όργανο. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 

άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 

τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

ΑΘΟ 18: ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 15 

τθσ παροφςασ μετά από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα δικαιολογθτικά ελζγχονται από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι, δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, και ότι δεν 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 8, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και ςτουσ 

λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ με παραδεκτζσ προςφορζσ, με τθλεομοιοτυπία. Στθ ςυνζχεια καλείται ο ανάδοχοσ να 

προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ.           

 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ   β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 
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ΑΘΟ 19: ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ μπορεί να ματαιωκεί, εν όλω ι εν μζρει,  και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, κατόπιν 

ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτισ περιπτϊςεισ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 106 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν δεν ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

ΑΘΟ 20: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, (όπωσ Κιρυξθ οικονομικοφ 
φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ- Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει θ Ανακζτουςα 
Αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΘΟ 21: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ 
των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του 
απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν πρόςωπα 
οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 
πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και 
αφοροφν ςε τεχνικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

ΑΘΟ 22: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα επιλφεται από τα Ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό δίκαιο. 

  

Θ Διευκφντρια τθσ Εφορείασ 
Αρχαιοτιτων Αχαΐασ  

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΘ 
Αρχαιολόγοσ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ-ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

Α. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

 

 Ο ναόσ τθσ Κοίμθςθσ Θεοτόκου ςτθ Μζντηαινα Αχαΐασ βρίςκεται ςτο 18
ο
 χιλιόμετρο του δρόμου Ρατρϊν-

Καλαβρφτων. Ο ναόσ είναι χτιςμζνοσ ςτθν κζςθ που βρίςκονται κατάλοιπα ρωμαϊκϊν αρχαιοτιτων.  

 Θ αναςκαφικι ζρευνα τθσ Εφορείασ κακϊσ και θ εξζταςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του ναοφ δθλϊνουν ότι 

αυτόσ οικοδομικθκε κατά τθ μζςθ βυηαντινι περίοδο (10
ο
 αι. μ.Χ.) ςτα ερείπια ρωμαϊκοφ κτιρίου. Ο ναόσ 

πικανότατα ςτισ αρχζσ του 19
ου

 αιϊνα δζχκθκε εκτεταμζνθ επζμβαςθ, κατά τθν οποία πιρε τθ ςθμερινι του 

μορφι.  Στθν αρχικι του μορφι ανικε ςτον τφπο τθσ τρίκλιτθσ ξυλόςτεγθσ βαςιλικισ με νάρκθκα. 

 Θ νεωτερικι ςτζγθ διαμορφϊνεται δίρριχτθ και είναι πρόχειρθσ καταςκευισ. Καλφπτει ενιαία το βόρειο, 

το κεντρικό και το νότιο κλίτοσ, ενϊ ο νάρκθκασ παραμζνει αςκεπισ. Θ αρχικι υπερφψωςθ του μεςαίου κλίτουσ 

με τουσ φεγγίτεσ ζχουν περιζλκει ςτο εςωτερικό του ναοφ. Θ ςτζγθ ςτον δυτικό και ανατολικό τοίχο του 

κεντρικοφ κλίτουσ εμφανίηει απότμθςθ. Το εςωτερικό φωτίηεται από επτά παράκυρα, από τρία ςτο βόρειο και 

νότιο κλίτοσ και μία νεϊτερθ φωτιςτικι ςχιςμι ςτθν κόγχθ του ιεροφ. 

  

 

Β. ΕΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΜΒΑΣΗΣ 

       Θ φιλοςοφία τθσ επζμβαςθσ για τθν αποκατάςταςθ του ναοφ είναι να γίνουν ιπιεσ επεμβάςεισ, ςυμβατζσ με 

τον χαρακτιρα του, ενϊ ταυτόχρονα να ενιςχυκεί. Δεδομζνου ότι θ Εφορεία ζχει ιδθ πραγματοποιιςει, 

ςφμφωνα με τισ δυο ςχετικζσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, τμιμα των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ του μνθμείου, για τθν 

ολοκλιρωςι τθσ, απαιτοφνται αναλυτικά να υλοποιθκοφν: 

 

1. Τοίχοι: 

 Οι φζροντεσ τοίχοι ζχουν επιμζρουσ προβλιματα λόγω τθσ απόπλυςθσ των κονιαμάτων των 

αρμολογθμάτων και τοπικά του κονιάματοσ δομισ. Οι λικοδομζσ, αυτζσ προτείνεται να ενιςχυκοφν με 

αρμολογιματα και ενζματα ςτθν ανωδομι.  

           Αναλυτικότερα για τθν αντιμετϊπιςθ των οικοδομικϊν προβλθμάτων των τοίχων προτείνεται να γίνει 

αρμολόγθςθ α) αμφίπλευρα ςε όλουσ τουσ τοίχουσ του νάρκθκα με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν άνω παρειά τουσ για 

τθν απορροι των ομβρίων και β) ςτα τμιματα τθσ υπόλοιπθσ τοιχοποιίασ του ναοφ, όπου δεν ζχει 

πραγματοποιθκεί ςε προθγοφμενθ φάςθ εργαςιϊν (ςτθν ανϊτερθ ςτάκμθ των τοίχων και ςτα ςθμεία όπου κα 

αποξθλωκεί θ παλαιά υποςτιλωςθ ςτο βόρειο κλίτοσ). Επιπλζον, κα γίνει ενίςχυςθ των τοιχοποιιϊν με ενζματα 

(ςτον δυτικό τοίχο ναοφ, ςε όλο τον νάρκθκα, ςτθν απόλθξθ των υπόλοιπων τοίχων του ναοφ) Θ ςφςταςθ του 

κονιάματοσ των ενεμάτων κα είναι ςυμβατι με εκείνθ του κονιάματοσ δομισ τθσ τοιχοποιίασ και κα κακοριςτεί 

από τθν επίβλεψθ κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ ςτερζωςθ των 

αποκολλθμζνων λικοςωμάτων από το ςϊμα τθσ λικοδομισ κατά τθν ενεμάτωςθ. Θα γίνει προςπάκεια για τθν 
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ανάταξθ πριν από τθν πλιρωςθ του κενοφ ι και ενδεχομζνωσ μθχανικι ςτιριξθ. Στθν ςτζψθ των τοίχων κα 

καταςκευαςτεί ξυλοδεςιά τόςο για τθν καλφτερθ ζδραςθ τθσ ςτζγθσ όςο και για τθν βελτίωςθ τθσ 

διαφραγματικισ λειτουργίασ. 

 Ρροκειμζνου να αντικαταςτακοφν οι αςυνζχειεσ και θ ζλλειψθ ςφνδεςθσ μεταξφ των τοίχων, κα γίνουν 

ςυρραφζσ με ανοξείδωτα βλιτρα κακ’ φψοσ, ανά 50εκ. Συγκεκριμζνα, κα ςυνδεκοφν οι δφο εςωτερικοί μακροί 

τοίχοι, ςτα ςθμεία επαφισ τουσ με τον δυτικό και τον ανατολικό τοίχο, ενϊ προτείνεται και θ ςφνδεςθ του 

λίκινου τοίχου, ο οποίοσ διαχωρίηει το Ιερό από τον κυρίωσ Ναό, με τουσ τοίχουσ που ςυναντά, ςτο φψοσ που 

αυτόσ διαςϊηεται. 

 Ρροκειμζνου οι τοίχοι του ναοφ να παραμζνουν ςυνδεδεμζνοι και με δεδομζνο ότι ο ναόσ ζχει υποςτεί 

εκτεταμζνεσ παρεμβάςεισ τον 19
ο
 αιϊνα, οι οποίεσ αλλοίωςαν τθν γεωμετρία και τθν ευςτάκειά του γενικότερα, 

προτείνεται θ τοποκζτθςθ ελκυςτιρων. Αυτοί κα τοποκετθκοφν ςτισ δφο μικρζσ όψεισ του ναοφ, από τθν 

εςωτερικι πλευρά, ςφμφωνα με το ςχετικό ςχζδιο τθσ ςτατικισ μελζτθσ. 

 Επίςθσ, προτείνεται θ ςυμπλιρωςθ τθσ τοιχοποιίασ με ςειρά λίκων ςτθ ςτζψθ, όπου αυτό είναι 

απαραίτθτο, προκειμζνου να δθμιουργθκεί μία ενιαία επιφάνεια και πάνω ςε αυτιν να καταςκευαςτεί ςφςτθμα 

ξυλοδεςιάσ, πάνω ςτθν οποία κα πατιςει θ νζα ςτζγθ. Ειδικι μζριμνα πρζπει να δοκεί ςτθν κατάλλθλθ ςφνδεςθ 

τθσ ςτζγθσ με τθν ξυλοδεςιά και με τισ τοιχοποιίεσ, ϊςτε κατά το δυνατόν να βοθκά ςτθ ςφνδεςθ ςτθ ςτζψθ των 

τοίχων. 

 

2. Αρμολογιματα: 

 Τα διατθροφμενα αρμολογιματα τθσ ρωμαϊκισ, τθσ βυηαντινισ, αλλά και τθσ νεϊτερθσ οικοδομικισ 

φάςεωσ του ναοφ προτείνεται να διατθρθκοφν ςτισ επιφάνειεσ όπου αυτά είναι ςε μζτρια κατάςταςθ, με 

περιοριςμζνεσ δθλαδι επιφανειακζσ φκορζσ, ϊςτε να παρζχουν επαρκι προςταςία ςτον τοίχο. Θα γίνει 

κακαίρεςι τουσ και κακαριςμόσ των αρμϊν μόνο όπου τα αρμολογιματα ζχουν καταςτραφεί ι ζχουν 

αποςακρωκεί ςε μεγάλο βακμό. Ο κακοριςμόσ του ποςοςτοφ διατθριςεωσ των παλαιϊν αρμολογθμάτων κα 

γίνει κατά τθ διάρκεια του ζργου από τθν επίβλεψθ. Στισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ τα παλαιά αρμολογιματα κα 

κακαιρεκοφν, κα γίνει, όπωσ ζχει αναφερκεί ιδθ, βακφ αρμολόγθμα και ςτθ ςυνζχεια το τελικό αρμολόγθμα με 

αςβεςτοκονίαμα με το μυςτρί, το οποίο όταν «τραβιξει» κα ςκουπιςκεί με ςκοφπα ϊςτε να αποκτιςει τθν 

τραχιά υφι των παλαιϊν φκαρμζνων από τον καιρό αρμολογθμάτων. Θ ςφνκεςθ των νζων αρμολογθμάτων κα 

κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ και κα γίνουν δοκιμζσ ϊςτε θ ςφςταςθ, θ υφι και ο χρωματιςμόσ να είναι ίδιοσ με 

αυτόν τθσ αντίςτοιχθσ ιςτορικισ φάςθσ του μνθμείου, που ζχει υλοποιθκεί ςτα ιδθ αποκατεςτθμζνα τμιματα 

του μνθμείου. 

 

3. Τόξα: 

 Ρροτείνεται θ διατιρθςθ και ςυντιρθςθ των πλίκινων αρχικϊν τόξων με απλζσ ςυμπλθρϊςεισ του 

αρμολογιματοσ. Τοπικά κα ςυμπλθρωκοφν και κα αντικαταςτακοφν μεμονωμζνα τμιματα ι τεμάχια πλίνκων, 

εφόςον αυτοί είναι φκαρμζνοι ςε μεγάλθ ζκταςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Θα γίνει 

ανακαταςκευι με πλίνκουσ του κακότεχνου λίκινου τόξου τθσ νότιασ κφρασ του νάρκθκα και κα πλαιςιωκεί με 

οδοντωτι ταινία. 
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4. Θόλοι: 

 Στουσ κόλουσ του ιεροφ βιματοσ και των παραβθμάτων προτείνεται να ολοκλθρωκεί θ ενίςχυςθ και 

αποκατάςταςθ τθσ καταςκευισ τουσ με ενςφθνϊςεισ λίκων, βακφ αρμολόγθμα (γζμιςμα) και ενζματα, όπου 

κρίνεται απαραίτθτο εςωτερικά. 

 

5. Στζγθ: 

 Ρροτείνεται θ προςεκτικι αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ ξφλινθσ ςτζγθσ του ναοφ μετά τισ επεμβάςεισ 

ςτουσ τοίχουσ. Θα γίνει ανακαταςκευι τθσ ςτζγθσ από πελεκθτι ξυλεία καςτανιάσ. Το ςανίδωμα τθσ ςτζγθσ κα 

γίνει από ςανίδα λευκισ ξυλείασ και κα προςτατευκεί με προςτατευτικό ξφλο τφπου Sandolin. Στο πζτςωμα κα 

καρφωκοφν πθχάκια 1Χ4 για τθν κυματοειδι τοποκζτθςθ τθσ ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ από pvc. Στθν ςυνζχεια 

κα τοποκετθκοφν βιομθχανικισ καταςκευισ, βυηαντινοφ τφπου κεραμίδια εν ξθρϊ, βιδωμζνα, οι μεν ςτρωτιρεσ 

ςε πθχάκια 4Χ4, τοποκετθμζνα παράλλθλα με τον κορφιά, οι δε καλυπτιρεσ ςε οδθγοφσ 4Χ4, τοποκετθμζνα 

κάκετα ςτον κορφιά. Τα καδρόνια κα καρφωκοφν ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ επάνω ςτο ςανίδωμα. Οι κτιςτζσ 

κόγχεσ ςτθν ανατολικι όψθ κα καλυφκοφν με βιομθχανικισ καταςκευισ, βυηαντινοφ τφπου κολυμβθτά. Το 

χρϊμα των κεραμιδιϊν κα επιλεγεί μετά από δείγματα που κα προςκομιςτοφν από τον ανάδοχο. 

 

6. Στοιχεία όψεων: 

 Τα διατθροφμενα τμιματα του αρχικοφ πλίνκινου διακόςμου προτείνεται να διατθρθκοφν, να 

ςυντθρθκοφν και να αναδειχκοφν με κακαριςμοφσ από τα νεϊτερα πρόχειρα αρμολογιματα, καταςκευι νζων 

βακζων αρμολογθμάτων για τθν ςτερζωςθ των πλίκων, όπου χρειάηεται, και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που κα 

κακοριςκοφν από τθν επίβλεψθ τοπικζσ ςυμπλθρϊςεισ και αντικαταςτάςεισ φκαρμζνων πλίνκων. Τζλοσ κα γίνει 

ανακαταςκευι τθσ οδοντωτισ ταινίασ που περιβάλει το νότιο τοξωτό άνοιγμα του νάρκθκα. 

 Τα νεωτερικά γείςα του ναοφ από ςκυρόδεμα κα αποξθλωκοφν και τα νζα βυηαντινοφ τφπου κεραμίδια 

κα τοποκετθκοφν χωρίσ τθν παρεμβολι γείςου.  

 

7. Ανοίγματα: 

 Οι κφρεσ και τα παράκυρα του κυρίωσ ναοφ προτείνεται να διατθρθκοφν ςτθ ςθμερινι τουσ μορφι, 

εκτόσ από τα παράκυρα των παραβθμάτων, τα οποία κα αποφραχκοφν και αποκαταςτακοφν, κακϊσ και οι 

φραγμζνεσ κφρεσ του βόρειου και νότιου κλίτουσ. Τα πλίνκινα και λίκινα πλαίςια των ανοιγμάτων προτείνεται να 

διατθρθκοφν, να ςυντθρθκοφν και να αναδειχκοφν με κακαριςμοφσ από τα νεϊτερα πρόχειρα αρμολογιματα, 

καταςκευι νζων βακζων αρμολογθμάτων για τθ ςτερζωςθ των πλίνκων, όπου χρειάηεται, και ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ που κα κακοριςκοφν από τθν επίβλεψθ με τοπικζσ μικροςυμπλθρϊςεισ και αντικαταςτάςεισ 

φκαρμζνων πλίνκων, τζλοσ κα γίνει καταςκευι νζων τελικϊν αρμολογθμάτων μόνο όπου τα παλαιά ζχουν 

καταςτραφεί. 

 

8. Κουφϊματα: 

 Μετά τθν αποξιλωςθ των υπαρχόντων νεωτερικϊν ςιδθρϊν κουφωμάτων προτείνεται θ καταςκευι 

νζων κουφωμάτων ςε όλεσ τισ κφρεσ και τα μεγάλα νεϊτερα παράκυρα του ναοφ από ξυλεία καςτανιάσ. Τα 

κουφϊματα των κυρϊν κα ζχουν παραδοςιακι μορφι με απλά καρφωτά κυρόφυλλα, με χειροποίθτα ςιδθρικά. 
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Τα κουφϊματα των παρακφρων τθσ βόρειασ και νότιασ όψθσ κα καταςκευαςκοφν με τθ μορφι των νεωτζρων 

παραδοςιακϊν κουφωμάτων, βελτιωμζνθ ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, με δίφυλλα υαλοςτάςια και 

χειροποίθτεσ ςιδεριζσ. 

 Στο παράκυρο του ιεροφ βιματοσ, μορφισ φωτιςτικισ ςχιςμισ, προτείνεται θ τοποκζτθςθ απλοφ 

υαλοςταςίου και προςτατευτικι ςιδεριά, όπωσ και ςτα δυο παράκυρα των παραβθμάτων. 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  ΕΓΑΣΙΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ 

1 
Κακαίρεςθ παλαιάσ ςκεπισ και 
απομάκρυνςθ προϊόντων εκςκαφϊν 
και κακαιρζςεων 

Κ.Α 1,00 2.500,00 2.500,00 

2 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζασ 
ξφλινθσ ςτζγθσ (ςκελετόσ, 
επικεράμωςθ, μόνωςθ, ταβάνωμα) 

Κ.Α 1,00 15.000,00 15.000,00 

3 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ 
ανοξείδωτων ελκυςτιρων (2 ΤΕΜ) ςτθν 
κατεφκυνςθ Βορρά - Νότου, και 
τοποκζτθςθ ανοξείδωτων βλιτρων (θ 
προμικειά τουσ ζχει γίνει από τθν 
Εφορεία)  

Κ.Α 1,00 7.000,00 7.000,00 

4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινων 
κουφωμάτων από ξυλεία καςτανιάσ (6 
τεμ παράκυρα και 1 κεντρικι κφρα), 
κακϊσ και ςιδερζνια κιγκλιδϊματα 

Κ.Α 1,00 10.000,00 10.000,00 

5 

Ολοκλιρωςθ δομικϊν και ςτερεωτικϊν 
εργαςιϊν ςτθν τοιχχοποιία του Ι.Ν και 
του Νάρκθκα. (ενζματα, 
λικοςυμπλθρϊςεισ, αρμολογιματα 
κτλ). 

Κ.Α 1,00 9.000,00 9.000,00 

6 
Αποςυναρμολόγγθςθ υπάρχουςασ 
ξφλινθσ αντιςτιριξθσ, αποκομιδι και 
κακαριςμοί. 

Κ.Α 1,00 1.500,00 1.500,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 

 
 

    
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΝΩ4653Π4-96Φ



[23] 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β: ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
       

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 

Fax: …………       

Email: …………       

 

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ        

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ       

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ AΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ………… 

Εφορεία Αρχαιοτιτων ΑΧΑΪΑΣ 

 

Ρράξθ 
Ολοκλιρωςθ ςτερζωςθσ (Δ’ φάςθ) ςειςμόπλθκτου Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου 

Μζντηαινασ Αχαΐασ 

Διακιρυξθ αρικ. 1/2020 

 

  

ΡΟΣΑ                                                 

(ςε Ευρϊ) 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:                                                                       

(για τισ αναλυτικά αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

του προχπολογιςμοφ) 

  

  

  

     

Φ.Ρ.Α. (24%): 

   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

  

  

    

 

Θ προςφορά ζχει ιςχφ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

                                                                                  Ο Ρροςφζρων 

Θμερομθνία:                             Σφραγίδα και υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
1
   και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

Ονομαςία:  ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα 
ΚΘΜΔΘΣ :  

00003607 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΛ. ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 197, 261 10 ΡΑΤΑ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Α. ΚΟΥΜΟΥΣΘ, Σ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ  

Τθλζφωνο: 2610 623820, 2610 276143 

Θλ. ταχυδρομείο: *… + efaacha@culture.gr  

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)  
(εάν υπάρχει): 

www.efaacha.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

-92522000-6 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων και 
κτιρίων 
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 
αφοροφν τεχνικά ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 
-44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 

 
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  9 

 Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι 
υπθρεςίεσ :  

ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων 
:  

ΟΧΙ 

Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 
ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  

ΟΧΙ 

  

Πλεσ οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ ςε κάκε ενότθτα του ΤΕΥΔ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον οικονομικό φορζα. 

  

                                                                 
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: … 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

… 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: … 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
2
 : … 

Τθλζφωνο: … 

Θλ. ταχυδρομείο: … 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο  
(διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

… 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθ

3
 ; 

… 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ*4+; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:   

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

α) …   

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

β) …   

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ. 

γ) …   

Τμιματα Απάντθςθ: 

                                                                 
 

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

 

3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 

20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζτολούν λιγόηεροσς από 250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν 

εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ θαη/ή ην ζύνολο ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ. 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των τμθμάτων 
για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

… 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

… 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα … 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: … 

Τθλζφωνο: … 

Θλ. ταχυδρομείο: … 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

… 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
4
  

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1.    ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ

5
 · 

2.    δωροδοκία
6,7

 +· 
3.    απάτθ

8
 · 

4.    τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
9
· 

5.    νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
10

· · 
6.    παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

11
 . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου*13+ 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): …, 
… , …

12
 

                                                                 
 

4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

6 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

7 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη 

ζην ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππωηοκόλλος» (αθοπά ζε  

πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 

8 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπωζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηων οικονοµικών ζςµθεπόνηων ηων Εςπωπαϊκών 

Κοινοηήηων και ηων ζςναθών µε αςηήν Ππωηοκόλλων. 

9 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην. 

10 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ 

L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

 

12 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Εάν ναι, αναφζρετε
13

 :   

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

α) Θμερομθνία:..., ςθμείο-(-α): …, λόγοσ(-οι):… 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί  β) … 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-
ά) ςθμείο(-α) … 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): ): 
…, … , …, …

14
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)

 15
:; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
16

: : … 

  

                                                                 
 

13 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

14 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

 

15 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

 

16 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

ΑΔΑ: 6ΚΝΩ4653Π4-96Φ



[30] 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και εργατικι νομοκεςία 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

17
 , ςτθν Ελλάδα και ςτθ 

χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

  ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφζρετε:      

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: α)… α)… 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; β)… β)… 

γ) Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;   

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

*+ Ναι *+ Πχι  *+ Ναι *+ Πχι  

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

… … 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

… … 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: γ.2)… γ.2)… 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;

 18
  

δ) *+ Ναι *+ Πχι  
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

 Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

19
  

Εργατικι  νομοκεςία Απάντθςθ: 

                                                                 
 

17 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 

 

18 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 

θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

 

19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει: α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο 

(3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο. 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
 
 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*…….............+ 
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Μζροσ IV: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται

20
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

21
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 

 

  

                                                                 
20 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
21 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία 

αναθοπάρ ηων εγγπάθων) πος παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι, ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να 

ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγω ππόζβαζη.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

«Ολοκλιρωςθ ςτερζωςθσ (Δ’ φάςθ) ςειςμόπλθκτου Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ Αχαΐασ» 

 

Στθν Ράτρα ςιμερα, …………, θμζρα, ………… *ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ+ μεταξφ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Υπουργείο ….………… που εδρεφει ςτθν ………… και εκπροςωπείται νόμιμα από 
τον/τθν …………, εφεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι»,  

ΑΦΕΤΕΟΥ του…………, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ (ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) με τθν επωνυμία ………… και 
τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεφει ςτθν …………, εφεξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ»  

Συμφϊνθςαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Το αφ’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο α ν α κ ζ τ ε ι   ςτον αφ’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», τθν 
προμικεια/τθν παροχι υπθρεςιϊν …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) ςτθ με αρ. …………/201…  Διακιρυξθ και τα τεφχθ αυτισ (μελζτθ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ),  
(β) ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν Διακιρυξθ 
(γ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και  
(δ) ςτθν με αρ. …………απόφαςθ κατακφρωςθσ και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ όρουσ 
και ςυμφωνίεσ: 

 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν «Ολοκλιρωςθ ςτερζωςθσ (Δ’ φάςθ) ςειςμόπλθκτου 
Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μζντηαινασ Αχαΐασ» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ και τα 
τεφχθ αυτισ (μελζτθ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ),  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ και εντζχνωσ 

απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ.  

ΑΘΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει τισ υπθρεςίεσ κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για τθν 
ολοκλιρωςι του ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 
που δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ αυτϊν. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα μζςα για 
τθν προςικουςα εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν 
επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, ζξοδα και 
αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και 
κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ.  

3. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το προςωπικό που 
κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα οχιματα που κα 
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου  πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα. 

4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 6ΚΝΩ4653Π4-96Φ



[34] 
 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα όργανα 
αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν 
τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που 
προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ζναντι οποιωνδιποτε απαιτιςεων, 
διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι ςε ςχζςθ με αυτζσ.  

8. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ανατεκειςϊν υπθρεςιϊν κα 
διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και καταχρθςτικά τθν θρεμία του 
κοινοφ.  

9. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, 
διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν υγιεινι 
και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, και να προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων των 
απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ που αυτά προβλζπουν. 

10. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και 
ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά : κράνθ, γυαλιά 
προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.  

11. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και 
είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία 
και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί 
πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων 
αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε 
αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. 

13. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, φφλαξθ και χριςθ του εξοπλιςμοφ 
που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κλπ) για τθν προςικουςα παροχι των υπθρεςιϊν και ευκφνεται για κάκε 
ηθμία του. Οι εκπρόςωποι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να επιςκζπτονται του χϊρουσ του Αναδόχου 
προκειμζνου να εξετάςουν τον εξοπλιςμό. 

14. Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΘΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ αρ. 
…………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του …………ςυνολικοφ φψουσ …………€ που 
αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., το 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι τθν θμζρα 
ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, 
οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό μετά τθν  ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ, 
και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ 
παροφςασ, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 
  α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016, 
  β.  ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ  

1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 
(Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  …………€ (ολογράφωσ: ………… Ευρϊ)  πλζον Φ.Ρ.Α. …………%  

2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ. 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα πραγματοποιιςει τθν 
προμικεια/υπθρεςία.  

4. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………………. € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ ..... % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € …………………….  ΦΡΑ : …………………..), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 
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5. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ: Εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν παραλαβι του 
ςυνόλου τθσ υπθρεςίασ. 

 
6. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

α)Ρροςκόμιςθ ςτθν Εφορεία του αποδεικτικοφ αναγγελίασ του ζργου (ζντυπο απόδοςθσ αρικμοφ μθτρϊου 
οικοδομικοφ ζργου) ςτο τοπικό Υποκατάςτθμα ΙΚΑ, το αργότερο 10 θμζρεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

β) πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ,  

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

 δ) φορολογικι για είςπραξθ χρθμάτων και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζδρασ και ζργου ςε  ιςχφ κατά τθν 

θμζρα πλθρωμισ 

 ε) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Ο Ανάδοχοσ 
επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων 
Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ: α) Κράτθςθ  0,06 % υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ,  θ 
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. 

ΑΘΟ 5: ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ, ςτον τόπο που υποδεικνφει θ Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 3 
μθνϊν *ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν+ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, δθλαδι μζχρι ………… 

2. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και δεν  ζχει 
υποβάλει ζγκαιρα αίτθμα παράταςισ του ι ζχει λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να ζχει 
εκτελζςει τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ. 

3. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν, χωρίσ να επιβάλλονται κυρϊςεισ.  

4. Θ τροποποίθςθ μθ ουςιωδϊν όρων, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 
κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γίνεται αποδεκτι από τον Ανάδοχο. 

5. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ολοκλιρωςθσ εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν.4412/2016. 
6. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016, από τθν 

αρμόδια υπθρεςία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλλθλο,  τον επόπτθ ι επιβλζποντα που ειςθγείται ςτθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυςτινεται, ςε ετιςια βάςθ, από τθν ανακζτουςα αρχι 

7. Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν, γίνεται από τριμελι Επιτροπι Ραραλαβισ, θ οποία ςυντάςςει πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.  

8. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ των υπθρεςιϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ 
κακϊσ και οι υπεφκυνοι τεχνικοί. 

9. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ απορρίψει τισ υπθρεςίεσ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 
παρεκκλίςεισ που παρουςιάηονται από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και 
γνωματεφει αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του ν. 4412/2016. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 6:  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ 
οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται νομίμωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.  
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Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ………… και ζνα λαμβάνει ο 
Ανάδοχοσ.  

ΤΑ ΜΕΘ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ 

 

Θ Ρροϊςτάμενθ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
[ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του Αναδόχου ι επωνυμία 
του νομικοφ προςϊπου/ζνωςθσ και του νομίμου εκπροςϊπου 
αυτϊν και τίκεται υπογραφι+ 
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