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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
&  ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ AXAΩΑ 
Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών 
Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου 197, Πάτρα 

Σαχ. Κώδικας: 261 10 (Νuts: GR232) 
Πληροφορίες: Ε. Φρήστου 
Σηλ.: 2610 275070 - 276143 - 279330 

Fax.: 2610 624051 
e-mail: efaacha@culture.gr 

 

 
ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΕΝΨΗ 

ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

E.T.Π.Α.  
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ  
Πάτρα, 11/10/2016 

 
 

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 8002/ 11.10.2016 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

   
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΣΟ IN 

SITU ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΕΑΙΨΝΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΨΓΕΙΟΤ ΠΑΣΡΑ»,   
για τις ανάγκες υλοποίησης του Τποέργου 8 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του ενταγμένου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" και συνεχιζόμενου 

από Εθνικούς Πόρους  έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών” 
(CPV: 45112700-2: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου, Νuts: GR232)  

 
 
Κριτήριο Ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
 

Ημερομηνία Τποβολής Προσφορών: 24/10/2016 και έως ώρα 14:00  

 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24/10/2016 και ώρα 14:30 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού  

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού  

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Φρηματοδότηση 

ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης  

ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι 

Αποκλεισμού– Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 

ΆΡΘΡΟ 6 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 – 

Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

ΆΡΘΡΟ 10 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη  

ΆΡΘΡΟ 11- Διαδικασία Κατακύρωσης 

ΆΡΘΡΟ 12 – Απόφαση Κατακύρωσης – Τπογραφή ύμβασης  

ΆΡΘΡΟ 13 – Τποβολή ενστάσεων 

ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης  

ΆΡΘΡΟ 15 – Σρόπος πληρωμής 

  ΆΡΘΡΟ 16 – Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ Τπόδειγμα Αίτησης - Τποδείγματα Τπεύθυνων Δηλώσεων  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄ Τπόδειγμα ύμβασης 
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Σο ΠΔ 635/31.12.1985 (ΥΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του 
ΠΔ 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Τπουργείου Πολιτισμού. 

2. Σο Ν. 63/2005 (ΥΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. 

3. Σο Ν. 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει 
σήμερα. 

4. Σο Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΕΚ Α΄171/28.08.2014), 
όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του Ν.4305/2014 (ΥΕΚ Α΄237/31.10.2014) και τα άρθρα 
49-61 του Ν. 4373/2016 (ΥΕΚ Α΄49/01.04.2016) και ισχύει. 

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

6. Σο άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΥΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 

7. Σο Ν. 1958/05.08.1991 (ΥΕΚ122/Α/05.8.91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων», όπως 
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. 

8. Σο Π.Δ. 99/92 (ΥΕΚ 46/Α/24.03.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως 
τροποποιημένο ισχύει σήμερα. 

9. Σο Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ/Α/247/27.11.95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει 
σήμερα, και το Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. 

10. Σην Τ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΤ 1749/27.03.2008 (ΥΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Τπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης» (ΤΠΑΤΔ), όπως τροποποιήθηκε με την ΤΑ Αριθμ. 5058/ΕΤΘΤ 
138/05.02.2013 (ΥΕΚ 292 Β/13.2013) καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 
147/Α/08.08.2016) 

11.  Σην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ Α΄237/05.12.2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Τπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 

12. Σο Ν. 4250/2014 άρθρο 1 (ΥΕΚ 74/Ά/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα - Σροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 ( Α 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις» 

13. Σο άρθρο 52 του Τποκεφαλαίου Δ΄ του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (ΥΕΚ 
94/Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή 
ΥΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών" 

14. Σο Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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15. Σην υπ. αριθμ. 3089/07.05.2010 απόφαση ένταξης της πράξης “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής 
Πατρών” (Έργο Γέφυρα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική 
Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" 

16. Σην υπ. αριθμ. 7817/02.12.2010 Απόφασης 1ης Σροποποίησης της πράξης “Κατασκευή Μικρής 
Περιμετρικής Πατρών” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι 
Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 
Τποέργου  

17. Σην υπ’ αριθμ. 1063/13.03.2012 2η Σροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή 
Μικρής Περιμετρικής Πατρών” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-
Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
του Τποέργου 

18. Σην υπ’ αριθμ. 3889/02.08.2013 3η Σροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή 
Μικρής Περιμετρικής Πατρών” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-
Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
του Τποέργου 

19. Σο υπ' αριθμ. 278/07.11.2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την επικαιροποίηση 
του Σεχνικού Δελτίου της πράξης “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”  

20. Σην υπ' αριθμ. 6510/23.12.2014 έγκριση επικαιροποίησης της πράξης “Κατασκευή Μικρής 
Περιμετρικής Πατρών”, που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 359410/11620/19.01.2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

21. Σην υπ' αριθμ. ΤΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/44454/24387/1416/479/03.04.2015 
Τ.Α. τροποποίησης της ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ46-31/84981/3685/08.10.2010 Τ.Α. έγκρισης 
εκτέλεσης εργασιών του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως “Αρχαιολογία 
βυζαντινών αρχαιοτήτων”) του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-
Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών” (Έργο 
Γέφυρα) 

22. Σην τροποποίηση του Μνημονίου υνεργασίας για την υλοποίηση του Τποέργου 8 
"Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως “Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων”) του έργου 
“Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”, που υπεγράφη μεταξύ του κυρίου του έργου, της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας  

23. Σο υπ’ αριθμ. 6172/15.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος για τη συνέχιση του έργου και μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" με χρηματοδότηση από 
Εθνικούς Πόρους 

24. Σην ΚΤΑ με αρ. πρωτ. 134444/23.12.2015 (ΥΕΚ 2877/Β/29.12.2015) "Σακτοποίηση πληρωμών 
Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και 
ρύθμιση σχετικών θεμάτων" 

25. Σην ΤΑ με αρ. πρωτ. 213/04.01.2016 (ΥΕΚ 11/Β/11.01.2016) "Ανάληψη συνολικής ετήσιας 
υποχρέωσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2016" 

26. Σην ΤΑ με αρ. πρωτ. 12790/05.02.2016 (ΥΕΚ 327/Β/15.02.2016) "Κατανομή πιστώσεων 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες"  

27. Tην ΤΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/371168/218884/10621/7/23.02.2016 Τ.Α. 2ης 
τροποποίησης της ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ46-31/84981/3685/08.10.2010 Τ.Α. έγκρισης 
εκτέλεσης εργασιών του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως “Αρχαιολογία 
βυζαντινών αρχαιοτήτων”) του έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”  

28. Σο υπ' αριθμ. 1199/25.02.2016 αίτημά μας προς την Ε.Τ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Τποέργου 8 

29. Σο υπ' αριθμ. 685/22.03.2016 απάντηση της ΕΤΔ για έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
του Τποέργου έως 30.06.2016 

30. Tην ΤΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/113610/69399/2565/725/12.04.2016 Τ.Α. 3ης 
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τροποποίησης της ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ46-31/84981/3685/08.10.2010 Τ.Α. έγκρισης 
εκτέλεσης εργασιών του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως “Αρχαιολογία 
βυζαντινών αρχαιοτήτων”) του έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”  

31. Σο υπ' αριθμ. 4851/23.06.2016 αίτημά μας προς την Ε.Τ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Τποέργου 8 

32. Σο υπ' αριθμ. 2621/29.06.2016 απάντηση της ΕΤΔ για έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
του Τποέργου έως 30.11.2016 

33. Σην υπ' αριθ. 11179/31.12.2015 (ΑΔΑ:700Κ4653Π4-Φ3Β) Απόφαση για την συγκρότηση τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης πρόχειρων μειοδοτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, την 
εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας. 

34. Tην ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/234590/140612/5105/1675/30.09.2016 (Ορθή 
επανάληψη) Τ.Α. 4ης τροποποίησης της ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ46-31/84981/3685/08.10.2010 
Τ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως 
“Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων”) του έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών” 

35. Σην υπ΄ αριθμ.  Υ/ΒΤΖ/6713/31.8.2016 (ΑΔΑ: Ω24Μ4653Π4-00) Απόφαση έγκρισης της μελέτης 
ανάδειξης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος in situ τμήματος του 
Μεσαιωνικού Τδραγωγείου Πάτρας 

36. Σην από 10.10.2016 Σεχνική Έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού Σ.Ε. του Τποέργου, Ελένης 
Φρήστου 

37. Σην υπ΄ αριθμ. 7940/10.10.2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 64ΘΝ4653Π4-ΑΗΙ) για τη διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Τδραγωγείου 
Πάτρας» όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής Διακήρυξης.  

 
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Φρηματοδότηση 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος 
διαγωνισμού, ανέρχεται έως του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ 

(59.850,00 €), χωρίς το ΥΠΑ 24% [τίμημα με Υ.Π.Α. 24%: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα 
τέσσερα ευρώ (74.214,00 €) -  Υ.Π.Α. 24%: δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (14.364,00 
€)] και θα βαρύνει τις πιστώσεις από τις πιστώσεις του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" της 
ΑΕΠ 0018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με Κωδικό Αριθμό 2010ΕΠ00180001 
“Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”, σύμφωνα με την ΤΑ με αρ. πρωτ. 12790/05.02.2016 (ΥΕΚ 
327/Β/15.02.2016) "Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες". 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων-Παραλαβή Διακήρυξης 

 
1. Σα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ ΑΦΑΩΑ  
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Διεύθυνση: Αλ. Τψηλάντου 197   
Σοποθεσία / Πόλη: Πάτρα 
Φώρα:  Ελλάδα 
Σαχυδρ. Κώδικας:  261 10 
Σηλέφωνο:   2610 275070-276143-279330 
Σηλεομοιοτυπία:  2610 624051 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  efaacha@culture.gr 
Ιστοσελίδα:  www.efaacha.gr  

 

2. Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού (εγκεκριμένη μελέτη σε 
ψηφιακή μορφή, τεχνική έκθεση διευκρινιστική της επιβλέπουσας μηχανικού, προυπολογισμό και 
αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία της Εφορείας, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες 07.30-14.30, έως  και την 21η.10.2016 και ώρα 12.00. Για την παραλαβή των σχετικών 
του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.efaacha.gr, στην εφαρμογή ΔΙΑΤΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
ΚΗΜΔΗ www.promitheus.gov.gr.  Οι παραλήπτες των σχετικών του Διαγωνισμού θα πρέπει να 
συμπληρώνουν υποχρεωτικά στο σχετικό έντυπο της Βεβαίωσης τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο σταθερό και κινητό, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου να είναι 
δυνατή η άμεση και έγκαιρη επικοινωνία  της Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση που θα ήθελε να τους 
αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί του Διαγωνισμού. 

Τπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα  Ελένη Φρήστου , Μηχανικός Έργων Τποδομής Σ.Ε.  
 

 
3. Επί ποινή αποκλεισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
 

Α) Οι ίδιοι (επί ατομικής επιχείρησης) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) να επισκεφθούν το 
μνημείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 21η. 10.2016 και να υπογράψουν τη σχετική 
Βεβαίωση Επιτόπιας Επίσκεψης, προκειμένου να λάβουν γνώση των ιδιαίτερων προβλημάτων του 
μνημείου και να αποκομίσουν σαφή εικόνα των απαιτήσεων του Διαγωνισμού. Σο έντυπο θα διατίθεται 
επί τόπου από  υπάλληλο της Εφορείας (μηχανικό ή αρχαιολόγο) που θα βρίσκεται εκεί  κατόπιν 
συνεννοήσεως και θα επιβεβαιώνει την επίσκεψη (για καθορισμό επίσκεψης τηλ: 2610 275070, 2610 276143, 
2610 623820 και 6934104189 κ. Ελένη Φρήστου), θα συνταχθεί σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία οι 
ενδιαφερόμενοι θα λάβουν το ένα (1), προκειμένου να το υποβάλλουν στο υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
υμμετοχής».  

 

Β) Να παραλάβουν το αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα 
γραφεία της ΕΥ.Α.Α. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή μέσω εξουσιοδοτημένης 
ταχυδρομικής εταιρείας (courier). 

 
ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής –Λοιποί Λόγοι 

Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 

 
1. το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 Σεχνικές εταιρείες (εγγεγραμμένες ή μη στο Μ.Ε.ΕΠ.) ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με αντικείμενο έργων Πολιτικού 
Μηχανικού. 

τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 
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• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του 
Τπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις.  
2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα 
επίπεδα όσον αφορά τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες και συγκεκριμένα: 

 
- Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τεκμηριωμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου μνημείων. Η εμπειρία θα αφορά σε ένα (1) τουλάχιστον έργο (και δεν θα 
προκύπτει αθροιστικά από διαφορετικά έργα), το συμβατικό ποσό του οποίου θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της δαπάνης του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, δηλαδή πενήντα 
εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (59.850,00 €) χωρίς το ΥΠΑ 24%. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται 
είτε με  πιστοποιητικό εμπειρίας (Έντυπο Α και Β του Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ/ΤΠΟΜΕΔΙ)  από Τπηρεσίες του νυν 
ΤΠ.ΠΟ.Α., είτε με αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας της αρμόδιας υπηρεσίας του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α., στο 
οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα 
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων (βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης). ε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά της ως άνω εμπειρίας 
εμπεριέχουν τις συγκεκριμένες εργασίες σε ένα ευρύτερο έργο, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία του φακέλου του έργου ώστε να είναι δυνατόν να αποδειχθεί η απαιτούμενη 
εμπειρία στην ανάδειξη και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μνημείου. 
 

ΆΡΘΡΟ 6 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών 

 
1. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών  είναι η  

24η.10.2016, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα Ελλάδος 14:00. 
2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας 
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. ε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον 
οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της 
ισχύος των προσφορών.  

 

 
ΆΡΘΡΟ 7 – Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 
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3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
(συν. υπόδειγμα), η οποία θα βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, 
και η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της 
προσφοράςτοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. 

4. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ». Σονίζεται ρητά ότι δεκτές επί ποινή απορρίψεως θα γίνονται μόνο οι αριθμημένες και 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, που θα έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 
με το σχετικό πίνακα παραλαβής που αυτή θα τηρεί. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών. 

5. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 
ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην 
Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
Σα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, που απαιτούνται 
είναι τα ακόλουθα: 
Α. 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΥΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις 

του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), 
βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).  

2. Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

Προς: 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
Αλ. Υψηλάντου 197, Τ.Κ 261 10 
Πάτρα 

 

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο νομίμου 
εκπροσώπου) 

 

Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 8002/11.10.2016 

 

Για εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος 

in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Τδραγωγείου Πάτρας»  
 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24.10.2016 και ώρα 14:30 

 

Να μην ανοιχθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία ή την Τπηρεσία Πρωτοκόλλου 
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τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν.υπόδειγμα). 
3. Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 

73 και 74 του ν 4412/2016. 
4. Βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης στο μνημείο του διαγωνιζομένου.  

 
 
Β. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής 

ικανότητας: Πίνακας συναφών με τα προδιαγραφόμενα στην Διακήρυξη εκτελεσθέντων έργων 
ανάδειξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μνημείων (κατά την έννοια του Ν. 3028/2002, αρ. 
6, παρ.1α,β,γ και 4), που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόμενο από υπηρεσίες του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α., ο 
οποίος θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, και από 
αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας της αρμόδιας υπηρεσίας του νυν ΤΠ.ΠΟ.Α. (Έντυπο Α και Β του 
ΤΠ.Ε.ΦΩ.ΔΕ./ΤΠΟΜΕΔΙ), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος 
εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων, είτε με αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας της αρμόδιας υπηρεσίας του νυν 
ΤΠ.ΠΟ.Α., στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος 
εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων (βεβαίωση καλής εκτέλεσης). Βεβαιώσεις εμπειρίας και σχετικά έγγραφα από 
Τπηρεσίες εκτός ΤΠΠΟΑ  δεν γίνονται δεκτές, όπως επίσης και ιδιωτικά έγγραφα (τιμολόγια, 
κοινοπρακτικά κλπ).  

 
ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

 
1. τον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά, που θα έχει 

παραληφθεί αριθμημένη και υπογεγραμμένη από την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτού. 
3. Η συνολική προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες, αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς 

και ολογράφως. ε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 
4. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. 
5. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της 
παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. ε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί 
των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

 
ΆΡΘΡΟ 10 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη 

 
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η 
ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες 
παραγράφους από την ορισθείσα με την υπ' αριθ. 11179/31.12.2015 (ΑΔΑ:700Κ4653Π4-Φ3Β) Απόφαση 
τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Παραλαβή Προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & 
νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών 

 ε δημόσια συνεδρίαση, στις 24.10.2016 και ώρα 14:30, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι 
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διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την 
Τπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να 
επιστραφούν. 

 Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον 
υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου και  μονογράφει  όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής ανά σελίδα. 

τη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την 
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
άρθρου 8 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. τη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των 
διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους 
όρους της παρούσας. το εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των 
οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. τη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική Απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 
το επόμενο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους 
οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει,  ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. 
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που 
καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα 
ανάδοχο. 
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 
γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει 
τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).  
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της 
σχετικής Απόφασης.  

 
ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Κατακύρωσης 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε (βάσει της 
έκπτωσης) την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ισχύουσα ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα.  

Η Τπηρεσία ταυτοχρόνως θα αναζητήσει πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσωρινού 
μειοδότη φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του προσωρινού μειοδότη νομικού προσώπου, 
το οποίο θα ελεγχθεί από την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης. 
Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του 
ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 
πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά κ.ο.κ. 
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ΆΡΘΡΟ 12 Απόφαση  Κατακύρωσης – ύναψη ύμβασης - Εγγυήσεις 

 
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική Απόφαση 
κατακύρωσης και καλεί τον μειοδότη να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή 
της σύμβασης. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο 
πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και 
πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΆΡΘΡΟ 13 – Τποβολή ενστάσεων 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του 
νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός των ορίων που τίθενται από 
την κείμενη νομοθεσία (αρ. 127 του Ν. 4412/2016). 
  

ΆΡΘΡΟ 14 – Διάρκεια σύμβασης 
 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως 30.11.2016. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί, εφόσον 
παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης του Τποέργου  8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες". 

 

ΆΡΘΡΟ 15 – Σρόπος πληρωμής 
 
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης 
επιστρέφεται μετά την παραλαβή του συνόλου της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 
των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ 
μέρους του Αναδόχου.  
2. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, σε δυο φάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη φάση θα πληρωθεί το 
σύνολο των εργασιών εκτός από αυτές που εξαρτώνται από την εξέλιξη της οδοποιίας (διαμόρφωση του 
πεζοδρομίου) της οδού Ασυρμάτου – Αρόης, οι οποίες θα αποπληρωθούν σε δεύτερη φάση. Η 
ολοκλήρωση της κάθε φάσης θα βεβαιώνεται από σχετική Βεβαίωση Περαίωσης της επιβλέπουσας 
μηχανικού κ. Ε. Φρήστου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών από 
την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής.  
 
Πριν από  κάθε  πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή  και στο 
Λογιστήριό της τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Σιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου 
επί του καθαρού ποσού, προ ΥΠΑ 24%. 

2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έδρας  
και έργου.  
3. Αποδεικτικά πληρωμής των νόμιμων κρατήσεων (φόρος, κράτηση του 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4. παρ. 3 του Ν. 
4013/2011 (ΥΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 
Α΄ 86 /11.04.2012).  
 
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Τπηρεσίας.  
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3. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" της ΑΕΠ 
0018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με Κωδικό Αριθμό 2010ΕΠ00180001 
“Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”, σύμφωνα με την ΤΑ με αρ. πρωτ. 12790/05.02.2016 (ΥΕΚ 
327/Β/15.02.2016) "Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες". 
 

ΆΡΘΡΟ 16 - Ακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 
 

1. Σο αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να 
αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
3. ε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
 Η Διευθύντρια της Εφορείας 
 Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
  
  

 ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
 Αρχαιολόγος  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ - Τπόδειγμα Αίτησης υμμετοχής  - Τποδείγματα Τπεύθυνης δήλωσης 

16PROC005222095 2016-10-11

ΑΔΑ: Ω54Ν4653Π4-ΨΗΝ



 

 
Εςπωπαϊκή Ένωση 
Εςπωπαϊκό Ταμείο 

Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ 

 

 

 

   

 

 

14 

ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Α Ι Σ Η  Η 

Προς την ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΦΑΪΑ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) 

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

με έδρα ……………………………………………………………..…………………………………… 

τηλ………………………., φαξ…………………………..,e mail……………………………….    

 

αποδεχόμενος  όλους  τους  όρους του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

«Ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος in situ τμήματος του 

Μεσαιωνικού Τδραγωγείου Πάτρας» για τις ανάγκες υλοποίησης του του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές 

εργασίες και έρευνες" του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-

Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" και συνεχιζόμενου από Εθνικούς Πόρους έργου “Κατασκευή Μικρής 

Περιμετρικής Πατρών” και αφού επισκέφτηκα τον τόπο εκτέλεσης του έργου, σχημάτισα πλήρη και σαφή 

εικόνα και έχω προσωπική αντίληψη σχετικά με όλες γενικά τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν 

την εξέλιξη του έργου, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον 

συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία: …….…………..  

(Τπογραφή – φραγίδα) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

 
Ο – Η Όλνκα: 

  
Επώλπκν: 

 

 
Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: 

 

 
Όλνκα θαη ΕπώλπκνΜεηέξαο: 

 

 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο

(2)
: 

 

 
Σόπνο Γέλλεζεο: 

 

 
ΑξηζκόοΔειηίνπ Σαπηόηεηαο: 

  
Σει: 

 

 
Σόπνο Καηνηθίαο: 

  
Οδόο: 

  
Αξηζ: 

  
ΣΚ: 

 

 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): 

 Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

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

1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

Δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιόγνο απνθιεηζκνύ κνπ από ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό όπσο απηνί νη ιόγνη 
αλαγξάθνληαη αλαιπηηθώο ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Νόκνπ 4412/ 2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08,08,2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία:/  / 2016 

Ο Δηλών 

 

 

 

 

(Τπογραφή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 

 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Σαυτότητας: 

 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος τ                                                                                                                           δηλώνω 
ότι:  

1. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

2. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

3. Σα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

Ημερομηνία: ….-. …  -2016 

 
Ο-Η Δηλ. 

 

(Τπογραφή) 
(1) Αναγράφεταιαπότονενδιαφερόμενοπολίτη ήΑρχή ή ηΤπηρεσία του δημόσιου τομέα,πουαπευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10ετών. 
(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄ Τπόδειγμα ύμβασης 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΣΟ IN 

SITU ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΕΑΙΨΝΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΨΓΕΙΟΤ ΠΑΣΡΑ» 
 

για τις ανάγκες υλοποίησης του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" 

 του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-
2013" και συνεχιζόμενου από Εθνικούς Πόρους έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών” 

 
 

την Πάτρα, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης] μεταξύ :  
ΑΥΕΝΟ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει 
στην Πάτρα, επί της οδού Αλ. Τψηλάντου 197 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύντριά της , 
Αναστασία Κουμούση, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την 
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην 
...................................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  
 
υμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σο αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 
«ΑΝΑΔΟΦΟ», την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 
εναπομείναντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας»,  για τις ανάγκες 
υλοποίησης στο πλαίσιο του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" του ενταγμένου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» και 
συνεχιζόμενου από Εθνικούς Πόρους έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών’’ κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) στη με αρ. πρωτ. 8002/11.10.2016 Διακήρυξη  
(β) στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στην με αρ. .     ... απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΦΟ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω εργασίας, με τους εξής όρους και 
συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΦΟ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 

 
 
 

ΆΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο της σύμβασης  

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας»,  
για τις ανάγκες υλοποίησης στο πλαίσιο του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" του 
ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» 
και συνεχιζόμενου από Εθνικούς Πόρους έργου “Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών’’ κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της ύμβασης απαλλαγμένο ελαττωμάτων 
(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Γενικές Τποχρεώσεις Αναδόχου 

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

ΆΡΘΡΟ 3 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της παρούσας ύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ 
αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία ####  του …………. συνολικού 
ύψους…………..Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς 
Υ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 72, παράγραφος 4 του 
Ν. 4412/2016  και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής 
από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την Τπηρεσία.  
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.  
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει  
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα και την Διακήρυξη  
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας ή δεν συμμορφώνεται με 
τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Σίμημα - Σρόπος πληρωμής 

1. Σο τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
εργασίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα ανέλθει σύμφωνα με την από ....0...2016 Οικονομική Προσφορά 
του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας ύμβασης, στο ποσό των ....................... 
(............€), συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% [τίμημα χωρίς Υ.Π.Α.: ................ (............€) χωρίς 
Υ.Π.Α. - Υ.Π.Α.:  ................. (..............€) Υ.Π.Α. 24%] 
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση του οικονομικού 
ανταλλάγματος. 
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3. Σο Οικονομικό Αντάλλαγμα θα καταβληθεί τμηματικά, σε δυο φάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη 

φάση θα πληρωθεί το σύνολο των εργασιών εκτός από αυτές που εξαρτώνται από την εξέλιξη της 
οδοποιίας (διαμόρφωση του πεζοδρομίου) της οδού Ασυρμάτου – Αρόης, οι οποίες θα αποπληρωθούν σε 
δεύτερη φάση. Η ολοκλήρωση της κάθε φάσης θα βεβαιώνεται από σχετική Βεβαίωση Περαίωσης της 
επιβλέπουσας μηχανικού κ. Ε. Φρήστου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των 
εργασιών από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής.  
 
Πριν από  κάθε  πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή  και στο 
Λογιστήριό της τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Σιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου 
επί του καθαρού ποσού, προ ΥΠΑ 24%. 

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

4. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" της ΑΕΠ 
0018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με Κωδικό Αριθμό 2010ΕΠ00180001 
“Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών”, σύμφωνα με την ΤΑ με αρ. πρωτ. 12790/05.02.2016 (ΥΕΚ 
327/Β/15.02.2016) "Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες". 
5. Σον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην 
καθαρή αξία των τιμολογίων.   
 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
Σόπος, Σρόπος και χρόνος Εκτέλεσης - Προθεσμίες 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις ανατεθείσες εργασίες έως 30.11.2016. Η εν λόγω 
προθεσμία δύναται να παραταθεί, εφόσον παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης του Τποέργου  8 
"Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες". 
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την 
ανατιθέμενη εργασία.  
3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
4. ε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης  εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται  από την 
κείμενη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων.  
 
 

 ΆΡΘΡΟ 6 
Παραλαβή Εργασιών - Προθεσμίες 

1. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει τμηματικά με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 4.3, από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, αφού προηγηθεί η σχετική Βεβαίωση Περάτωσής τους από την επιβλέπουσα Μηχανικό Σ.Ε., κ. Ε. 
Φρήστου, και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια προς 
τούτο Επιτροπή Παραλαβής.  
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2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί ο Ανάδοχος. Η παραλαβή 
γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.  
3. Η Επιτροπή κατά την παραλαβή ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο 
τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, που πρέπει να 
αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο τα ελαττώματα 
που διαπιστώθηκαν. Μετά την πλήρη αποκατάσταση των ελαττωμάτων, η Επιτροπή προσκαλείται 
άμεσα και συντάσσει συμπληρωματικό πρωτόκολλο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού, η 
έγκριση του οποίου, γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.  
4. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα  που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Απαγόρευση Τποκατάστασης 

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

ΆΡΘΡΟ 8 
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

 
ΆΡΘΡΟ 9 

Σροποποίηση όρων της σύμβασης 

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

 
ε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, και 
ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

 
 

ΣΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ 
Η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αχαΐας  
 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
Αρχαιολόγος  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 
……………………… 

 
 

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