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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17 . 01 . 2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
για τις ανάγκες υλο̟οίησης του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού:03/02/2014
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ̟οβολής Προσφορών: 03 /02 /2014

Το έργο συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και α̟ό εθνικούς
̟όρους στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Ε̟ιχειρηµατικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΑΤΡΑ, 2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου-διαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός - Χρηµατοδότηση
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων – Παραλαβή ∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής – ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοι̟οί Λόγοι Α̟οκλεισµού
– Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
ΆΡΘΡΟ 6 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος ̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 7 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
ΆΡΘΡΟ 9– Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 10 – ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη µειοδότη
(̟ροσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή)
ΆΡΘΡΟ 11- ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
ΆΡΘΡΟ 12 – Α̟όφαση Κατακύρωσης – Υ̟ογραφή Σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 13 – Υ̟οβολή ενστάσεων
ΆΡΘΡΟ 14 – ∆ιάρκεια σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 15 – Τρό̟ος ̟ληρωµής
ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Υ̟οκατάσταση
ΆΡΘΡΟ 17 – Ακύρωση-Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 18 – Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Κοινο̟οιήσεις-Ισχύουσα Νοµοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές ̟ροδιαγραφές και λοι̟ές τεχνικές ̟ληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυ̟ο̟οιηµένο υ̟όδειγµα οικονοµικής ̟ροσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υ̟όδειγµα Αίτησης - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνων δηλώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ - Σχέδιο σύµβασης
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού
Ο ̟αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της ̟αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (̟ρόχειρος διαγωνισµός) κατ’ αναλογική
εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά σε ̟αροχή υ̟ηρεσιών και σύµφωνα µε:
A. Τις διατάξεις:
1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την ̟ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, ̟αρ. 2 και 3)
3. Του Π.∆. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός Υ̟ουργείου Πολιτισµού»
4. Του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τρο̟ο̟οίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση
Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό̟ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
6. Του Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,̟αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέµατα Ολυµ̟ιακής
Φιλοξενίας»
8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Π.∆.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
10. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
11. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
∆ιαδίκτυο ̟ρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις
12. Της υ̟' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010)
«Αύξηση των χρηµατικών ̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων ̟ου αφορούν ̟ροµήθεια ̟ροϊόντων ̟αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
13. Της αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.01.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.01.2004 Υ.Α.
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ̟ουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και Γενικής ∆ιευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του
Υ̟ουργείου Πολιτισµού»
14. Της Υ.Α. Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υ̟ουργική α̟όφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ∆), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί, συµ̟ληρωθεί και ισχύει µε την ΥΑ
Αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292 Β/13.22013)
15. Της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) µε τίτλο «Ρυθµίσεις
κατε̟ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ̟ουργείων Οικονοµικών, Ανά̟τυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων,
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοι̟ές διατάξεις»
Β. Την υ̟’ αριθµ. ΕΥΠΟΤ/Α/ΠΕΠΑΝ36/3692/08.10.2012 (Α∆Α:Β437Γ-9∆Υ) Α̟όφαση ένταξης
της ̟ράξης « Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης Ι.Ν.Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας» στο Ε.Π. «
Ανταγωνιστικότητα και Ε̟ιχειρηµατικότητα», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την υ̟’ αριθµ.
ΕΥΠΟΤ/Α/ΠΕΠΑΝ36/2426/19.06.2013 (Α∆Α:ΒΕΖ2Γ-Χ9Π) α̟όφαση 1ης τρο̟ο̟οίησής της.

Γ .Την υ̟’ αριθµ. Υ.Α ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/121844/35389/4099/850/13.11.2012
(Α∆Α:Β4Σ6Γ-ΗΝΑ) Α̟όφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης
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Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας » α̟ολογιστικά και µε αυτε̟ιστασία α̟ό την 6η Ε.Β.Α. και την υ̟’ αριθµ.
Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/138804/72259/5010/2275/02.08.2013 (Α∆Α:ΒΛΩΨΓ-∆3∆) 1η
τρο̟ο̟οίησής της.
∆. Την ύ̟αρξη των αναγκαίων ̟ιστώσεων για την ενταγµένη ̟ράξη: «Ολοκλήρωση στερέωσης και
α̟οκατάστασης Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας» µε κωδικό ̟ράξης: 2012ΣΕ01480107 της ΣΑΕ0148
Ε. Την υ̟' 647/15.02.2013 (Α∆Α: ΒΕΤΟΓ-4ΡΟ) Α̟όφαση µε την ο̟οία συγκροτήθηκε η Ε̟ιτρο̟ή
Αξιολόγησης Α̟οτελεσµάτων Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών
ΣΤ. Την υ̟’αριθµ. Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/∆ΑΒΜΜ/38650/1109/03.09.2009 έγκριση µελέτης στερέωσης και
α̟οκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής Γαστούνης, Ν.Ηλείας και εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών και την υ̟΄αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΑΒΜΜ/43588/6419/1113/5-07-2013 έγκριση µελέτης
διαµόρφωσης ̟εριβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας.

Ζ. Την α̟ό 17.01.2014 Τεχνική Περιγραφή της ε̟ιβλέ̟ουσας Πολιτικού Μηχανικού του έργου
««Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας», κας Αικατερίνης
Θεοδωρο̟ούλου, µόνιµης υ̟αλλήλου της 6ης Ε.Β.Α.
Η. Την υ̟' αριθ. 148 / 17.01.2014 (Α∆Α: ΒΙΨΒΓ-Ο8Κ ) Α̟όφαση της 6ης Ε.Β.Α. για τη διενέργεια
̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου – διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση εργασιών διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντα χώρου του
Ιερού Ναού, εργασίες εξωραϊσµού της οικίας του ιερέως ̟ου γειτνιάζει µε το ναό και εργασίες
ανακατασκευής του δα̟έδου εσωτερικά του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα του Ιερού Ναού
Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας , ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριµένη µελέτη και
την ε̟ισυνα̟τόµενη τεχνική ̟εριγραφή (Παράρτηµα Α), η ο̟οία και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του
υ̟όψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός –Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ̟ου θα αναλάβει να υλο̟οιήσει ο ανάδοχος του ̟αρόντος
διαγωνισµού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ̟οσό εξήντα ̟έντε χιλιάδες (65.000,00 €)
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της ̟ράξης «Ολοκλήρωση στερέωσης και
α̟οκατάστασης Ι.Ν.Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας » µε κωδικό MIS 389302, ΚΩ∆. Πράξης Σ.Α.:
2012ΣΕ01480107 της ΣΑΕ0148 ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανά̟τυξης και α̟ό εθνικούς ̟όρους στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Ε̟ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων –Παραλαβή ∆ιακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
6Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
∆ιεύθυνση: Φιλο̟οίµενος 56
Το̟οθεσία / Πόλη: Πάτρα
Χώρα: Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας: 261 10
Τηλέφωνο: 2610 276143/279330
Τηλεοµοιοτυ̟ία: 2610 623005
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: 6eba@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.6eba.gr
2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ̟αραλάβουν τα σχετικά του ∆ιαγωνισµού (τεύχος µελέτης σε CD
και αριθµηµένο και σφραγισµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς) µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στην
ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 08:30-14:30 έως και την 31.01.2014 . Για την
̟αραλαβή των σχετικών του ∆ιαγωνισµού δεν ̟ροβλέ̟εται κόστος. Ε̟ίσης, η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη
διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.6eba.gr και στην εφαρµογή
∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/find/unit:537.
3. Oι ενδιαφερόµενοι ή οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ̟αραλάβουν το
αριθµηµένο και σφραγισµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό τα γραφεία της 6ης Ε.Β.Α.
αυτο̟ροσώ̟ως ή µέσω εξουσιοδοτηµένης ταχυδροµικής εταιρείας (courier).
Να ε̟ισκεφτούν το µνηµείο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι την 31.01.2014, ̟ροκειµένου να
λάβουν γνώση των ̟ροβληµάτων του µνηµείου και να α̟οκοµίσουν σαφή εικόνα των α̟αιτήσεων του
διαγωνισµού.
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ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής –Λοι̟οί Λόγοι Α̟οκλεισµού –
Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
1. Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν:
• Τεχνικές εταιρείες (εγγεγραµµένες ή µη στο Μ.Ε.ΕΠ.) ή φυσικά ̟ρόσω̟α της ηµεδα̟ής ή της
αλλοδα̟ής, ̟ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε αντικείµενο έργων Πολιτικού
Μηχανικού.
• Ενώσεις εταιρειών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινές ̟ροσφορές, εφόσον ̟ληρούν τους όρους ̟ου καθορίζονται
στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
• Κοινο̟ραξίες ̟ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το ε̟άγγελµα ό̟ως ορίζεται ̟αρα̟άνω.
• Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις.
• Όσοι α̟οκλείστηκαν α̟ό διαγωνισµούς για ̟ροµήθειες ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών µε α̟όφαση του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ̟ορίου.
• Όσα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α του εξωτερικού έχουν υ̟οστεί αντίστοιχες µε τις ̟αρα̟άνω κυρώσεις.
Τα ̟αρα̟άνω ισχύουν και για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό της µέλη της ένωσης ή της κοινο̟ραξίας.
2. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε̟ίσης ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ̟ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα
ε̟ί̟εδα όσον αφορά τις ε̟αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες και συγκεκριµένα:
- Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τεκµηριωµένη συναφή ε̟αγγελµατική
δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη σε ε̟ιτυχηµένη εκτέλεση εργασιών σε αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία εν γένει . Σε ̟ερί̟τωση ενώσεως ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλουν κοινή ̟ροσφορά είναι
α̟οδεκτή η άθροιση της ε̟αγγελµατικής ικανότητας των µελών της. Η εµ̟ειρία θα α̟οδεικνύεται µε
̟ιστο̟οιητικό εµ̟ειρίας (Έντυ̟ο Α του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) α̟ό Υ̟ηρεσίες του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α.
- Ε̟ίσης, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει εκτελέσει εργασίες σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους
ισό̟οση µε το ύψος της δα̟άνης του ̟ροκηρυσσόµενου διαγωνισµού, δηλαδή εξήντα ̟έντε χιλιάδες
(65.000,00 €) συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% , είτε σε ένα (1) έργο είτε σε ̟ερισσότερα.
ΆΡΘΡΟ 6 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος
Προσφορών
1. Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών και των α̟αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 03.02.2014
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00 .
2. Α̟οδεκτές είναι οι ̟ροσφορές ̟ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της ̟αρούσας
µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ρόταση δίνεται αριθµός ̟ρωτοκόλλου α̟ό τον
ο̟οίο και µόνο α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ̟οβολής της.
3. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες α̟ό
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές ̟ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Η
Αναθέτουσα Αρχή µ̟ορεί να ζητήσει και ̟αράταση της ισχύος των ̟ροσφορών. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη γλώσσα της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να φέρει τις
ακόλουθες ενδείξεις:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Φιλο̟οίµενος 56, Τ.Κ 261 10 Πάτρα
Στοιχεία α̟οστολέα (̟λήρης ε̟ωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, ∆/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε̟ώνυµο
νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών)
Αριθµ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης

140/ 17.01.2014

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
για τις ανάγκες υλο̟οίησης του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 03.02.2014 και ώρα 15 :30
Να µην ανοιχθεί α̟ό την Ταχυδροµική Υ̟ηρεσία ή την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου
3. Ο φάκελος κάθε ̟ροσφοράς συνοδεύεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συν.
υ̟όδειγµα), η ο̟οία θα βρίσκεται έξω α̟ό τον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο για να ̟ρωτοκολληθεί, και η
ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του. Εντός του κυρίως φακέλου της
̟ροσφοράς το̟οθετούνται:
1. Όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ̟ου ̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της
̟αρούσας
2. Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως σε χωριστό
σφραγισµένο υ̟οφάκελο ε̟ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τονίζεται ρητά ότι δεκτές ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως θα γίνονται µόνο οι αριθµηµένες
και σφραγισµένες οικονοµικές ̟ροσφορές, ̟ου θα έχουν ̟αραληφθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε το σχετικό ̟ίνακα ̟αραλαβής ̟ου αυτή θα τηρεί. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή
εναλλακτικών ̟ροσφορών.
4. Ο υ̟οφάκελος της οικονοµικής ̟ροσφοράς φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή τα
στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού στην
Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά ̟ου έχουν
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Τα δικαιολογητικά, ̟ρωτότυ̟α ή ακριβή αντίγραφα, ̟ου α̟αιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Α. 1. Αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, ό̟ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο̟ο̟οιήσεις
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε̟ικυρωµένο αντίγραφο ή α̟όσ̟ασµα του
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο̟ο̟οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ),
βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ̟ρόσω̟α).
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2. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
τους α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα (συν. υ̟όδειγµα).
3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην
̟ερί̟τωση ii του εδαφίου β της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 (συν. υ̟όδειγµα).
4. Πρωτότυ̟η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα α̟ό τους οικείους κλάδους ασφάλισης του
διαγωνιζόµενου
Β. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α̟αιτήσεων ε̟αγγελµατικής και τεχνικής
ικανότητας:
Πίνακας εκτελεσθέντων έργων σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία εν γένει, ̟ου έχουν ανατεθεί
στο διαγωνιζόµενο α̟ό υ̟ηρεσίες του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α., ο ο̟οίος θα συνοδεύεται α̟ό υ̟εύθυνη
δήλωση ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, και α̟ό αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό εµ̟ειρίας της
αρµόδιας υ̟ηρεσίας του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α. (Έντυ̟ο Α του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε.), στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται το
έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε
έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.
- Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής κοινής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροσώ̟ων, όλα τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά
̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν για καθένα α̟ό τα µέλη ̟ου συµµετέχουν στην ένωση/α̟ό ένα εκ των µελών της
ένωσης.
Ε̟ίσης στην ̟ροσφορά της ένωσης ̟ρέ̟ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε
µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ̟ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο
της Προσφοράς, (γ) να ̟αρουσιάζεται ο τρό̟ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται
ένα µέλος ως ε̟ικεφαλής της Ένωσης. Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής της κοινής ̟ροσφοράς α̟ό εκ̟ρόσω̟ο
της ένωσης, α̟αιτείται ̟έραν των ανωτέρω και η ̟ροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υ̟ογραφή και
υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ̟ροσφορά δεν
υ̟ογράφεται α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης.
ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ̟ροσφορά, ̟ου θα έχει
̟αραληφθεί αριθµηµένη και υ̟ογεγραµµένη α̟ό την Αναθέτουσα και θα είναι σύµφωνη µε το
υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος Β καθώς και τους όρους του ̟αρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ̟ροσφοράς υ̟ογράφεται α̟ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο αυτού.
4. Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ̟οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε
̟ερί̟τωση αντιφάσεων υ̟ερισχύει η ολόγραφη τιµή.
5. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές ̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων: το κόστος του ̟ροϊόντος, το
κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν ̟ροσαρµογών
και δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε
τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε̟ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ̟ρο ΦΠΑ, ο ο̟οίος
θα αναφέρεται χωριστά, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος Β.
6. Οι τιµές αναγράφονται υ̟οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ̟ληρωµένο υ̟οχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό.
7. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
ανα̟ροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α̟ρόο̟του µεταβολής των
οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α̟οδέχεται. Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
8. Προσφορά ̟ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ̟ροϋ̟ολογισµού του άρθρου 3 της
̟αρούσας α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
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9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η ̟ροσφορά
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Οµοίως και σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά ̟αραλεί̟ει τιµές ή
̟εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ̟ου καθιστούν την ̟ροσφορά ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή
καταλεί̟ει αµφιβολία ως ̟ρος την ̟ροσφερόµενη τιµή.
10. Προσφορές ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του ∆ιαγωνισµού και θα α̟ορριφθούν.
ΆΡΘΡΟ 10 ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη µειοδότη
(̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α̟οσφράγιση και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών, καθώς και η
ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε̟όµενες ̟αραγράφους α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή
)
Αξιολόγησης η ο̟οία έχει συσταθεί µε την υ̟’ αριθµ. 5508 / 30.12 .2013
(Α∆Α: ΒΙ63Γ-7 Ο7
Α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Παραλαβή ̟ροσφορών - Α̟οσφράγιση κυρίως φακέλου ̟ροσφοράς -Έλεγχος ̟ληρότητας &
νοµιµότητας υ̟οβληθέντων µε την ̟ροσφορά δικαιολογητικών
Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 03.02.2014 και ώρα 15:30, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ̟ου
αναφέρεται στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, κατά την ο̟οία µ̟ορούν να ̟αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή
εκ̟ρόσω̟οί τους, η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟αραλαµβάνει α̟ό την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ̟ροσφορών ̟ου κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα, ενώ
α̟ορρί̟τει χωρίς να α̟οσφραγίσει τις εκ̟ρόθεσµες ̟ροσφορές, ̟ροκειµένου να ε̟ιστραφούν.
Ακολούθως, η Ε̟ιτρο̟ή α̟οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς.
Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε̟τοµερή έλεγχο ως ̟ρος την ακρίβεια,
̟ληρότητα και ε̟άρκεια των υ̟οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 8
της ̟αρούσας και δια̟ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α̟αράβατους όρους της
̟αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ̟ρακτικό µε το ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην
Αναθέτουσα Αρχή την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη των ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων ̟ου έχουν
υ̟οβάλλει ελλι̟ή στοιχεία ή των ο̟οίων τα υ̟οβληθέντα δεν ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας. Στο εν
λόγω ̟ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο̟οίων οι φάκελοι
α̟οσφραγίσθηκαν.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική
α̟όφαση έγκρισης του Πρακτικού, η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες µε
τηλεοµοιοτυ̟ία ή ηλεκτρονικά και στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής
Αξιολόγησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο δια̟ιστωθεί ότι κά̟οιος ̟ροσφέρων ή ε̟ιχείρηση ̟ου
σχετίζεται µε ̟ροσφέροντα έχει ̟αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµ̟λακεί µε
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο στην ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ̟ροκηρυσσόµενης σύµβασης (̟.χ.
στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ̟ροδιαγραφών), η Ε̟ιτρο̟ή γνωµοδοτεί αν λόγω της
συµµετοχής του συγκεκριµένου ̟ροσφέροντα συντρέχει ̟ερί̟τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού
ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα ̟λαίσια του ̟αρα̟άνω ελέγχου η Ε̟ιτρο̟ή
γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ̟αροχή α̟όψεων α̟ό τον
συγκεκριµένο ̟ροσφέροντα ̟ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α̟οδείξει ότι η συµµετοχή
του στην ̟ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ̟ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν ̟αρά τα
̟αρα̟άνω και µετά την εξέταση των α̟όψεων του ̟ροσφέροντα η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
γνωµοδοτεί υ̟έρ του α̟οκλεισµού του συγκεκριµένου ̟ροσφέροντα α̟ό την διαδικασία.
3. Α̟οσφράγιση οικονοµικών ̟ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ̟ροσφοράς και ανακοίνωση
τιµών- Ανάδειξη µειοδότη
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Μετά την α̟οσφράγιση του κυρίως φακέλου, η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση,
α̟οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ̟ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει,
ανακοινώνει τις ̟ροσφερόµενες τιµές.
Η α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ̟ροσφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου
καθορίζεται και γνωστο̟οιείται µε σχετική ̟ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των
οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων ̟ου έχουν α̟ορριφθεί δεν α̟οσφραγίζονται αλλά
ε̟ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ε̟ιλεγέντα ανάδοχο.
Η Ε̟ιτρο̟ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ̟ροσφορές και συντάσσει ̟ρακτικό µε το ο̟οίο
γνωµοδοτεί για τις τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές, τις τιµές των α̟οδεκτών ̟ροσφορών σύµφωνα µε
το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της ̟αρούσας και συντάσσει τον ̟ίνακα τελικής κατάταξης των
διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών η
Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ̟ροφανή σφάλµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την τέλεση
µαθηµατικών ̟ράξεων.
∆εσµευτική για τον ανάδοχο είναι η ̟ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης.
Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης
είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει
αναλυτικά και αν αυτός δεν ̟ροσφέρει ε̟αρκή αιτιολόγηση θα α̟οκλειστεί α̟ό τον διαγωνισµό.
Αφού ολοκληρώσει το ̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της
σχετικής α̟όφασης στην ο̟οία θα ̟εριλαµβάνεται ο τελικός ̟ίνακας κατάταξης, οι τυχόν
α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές και θα αναφέρεται ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση. Η α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία ή ηλεκτρονικά
στους διαγωνιζόµενους ̟ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε̟ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.
ΆΡΘΡΟ 11 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, µε έγγραφη ειδο̟οίηση, καλεί τον υ̟οψήφιο ̟ου υ̟έβαλε την χαµηλότερη
τιµή (µειοδότη), στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, να υ̟οβάλει εντός
̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
2. Πρόσφατο ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής ̟ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε̟ιµελητηρίου
ή ισοδύναµων οργανώσεων.
3. Πρόσφατο α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ̟ροσώ̟ου ή του νόµιµου
εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου.
Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα ̟ροσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι ̟λήρη, εισηγείται την ανάθεση
της σύµβασης.
Αν ο υ̟οψήφιος δεν έχει ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα δικαιολογητικά ή α̟οδειχθεί ότι η δήλωσή του
ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία ε̟αναλαµβάνεται µε
̟ρόσκληση του διαγωνιζόµενου ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη µε χαµηλότερη τιµή ̟ροσφορά κ.ο.κ.
ΆΡΘΡΟ 12 Α̟όφαση Κατακύρωσης – Σύναψη Σύµβασης
Μετά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α̟όφαση
κατακύρωσης η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά στους λοι̟ούς συµµετέχοντες. Στον υ̟οψήφιο στον
ο̟οίο γίνεται η κατακύρωση α̟οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ̟οβληθεισών
ενστάσεων ή/και ̟ροσφυγών του άρθρου 13 της ̟αρούσας α̟ό την συσταθείσα µε την υ̟’ αριθµ. 5509
/ 30 .12.2013 (Α∆Α:ΒΙ63Γ-52Κ ) Α̟όφαση της Ανάθετουσας Αρχής αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ή την ά̟ρακτη
̟αρέλευση των σχετικών ̟ροθεσµιών και τον καλεί να ̟ροσέλθει εντός τριών (3) ηµερών για την
υ̟ογραφή της σύµβασης.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύµβασης ̟ου
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ακολουθεί έχει α̟οδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Εγγυήσεις
Ο ε̟ιλεγείς ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης,
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ̟οσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να λήγει µε την ε̟ιστροφή της στο ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου
την εξέδωσε. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισ̟ρακτέα και ̟ληρωτέα στην Ελλάδα, θα
διέ̟εται α̟ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ̟όκειται στην α̟οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων
δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 13 – Υ̟οβολή ενστάσεων
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υ̟οβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του
νοµίµου ̟αραβόλου, κατά των α̟οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιµων ηµερών α̟ό
την ηµέρα ̟ου η σχετική Α̟όφαση τους έχει κοινο̟οιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω.
ΆΡΘΡΟ 14 – ∆ιάρκεια σύµβασης
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστηµα είκοσι ̟έντε ( 25 ) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την
υ̟ογραφή της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 15 – Τρό̟ος ̟ληρωµής
Η ̟ληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών ̟ου καθορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη
και την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και µετά την οριστική ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή των
εργασιών α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, η ο̟οία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών
̟ροδιαγραφών-̟οσοτήτων, ̟ου συνοδεύει την ̟αρούσα ∆ιακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το
σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ̟οχρεώσεων του
Αναδόχου ̟εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ̟ εξόδων µεταφοράς κ.α.)
Πριν α̟ό την ̟ληρωµή ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή και στο
Λογιστήριό της τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τιµολόγιο ̟αροχής υ̟ηρεσιών ε̟ί του ο̟οίου γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη ̟αρακράτηση φόρου
ε̟ί του καθαρού ̟οσού, ̟ρο ΦΠΑ 23%.
2. Πιστο̟οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας έδρας και έργου,
3. Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής των νόµιµων κρατήσεων (φόρος, κράτηση του 0,10% υ̟έρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4. ̟αρ. 3 του Ν.
4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012
(ΦΕΚ Α΄ 86 /11.04.2012).
καθώς και ό̟οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α̟ό το Λογιστήριο της Υ̟ηρεσίας.
Η σχετική δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης Παναγίας
Καθολικής Γαστούνη Ηλείας».
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ΆΡΘΡΟ 16 – Εκχώρηση – Υ̟οκατάσταση
Ο Ανάδοχος α̟αγορεύεται να υ̟οκατασταθεί α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο σχετικά µε τις
υ̟οχρεώσεις ̟ου θα αναλάβει εξ’ αφορµής της ̟αρούσης, καθώς ε̟ίσης α̟αγορεύεται η εκχώρηση
δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 17 - Ακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Το α̟οτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να µαταιωθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις
̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
2. Εάν δια̟ιστωθούν λάθη ή ̟αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ̟ρογενέστερο του ανοίγµατος των
οικονοµικών ̟ροσφορών, µ̟ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και να
α̟οφασιστεί η ε̟ανάληψή του α̟ό το σηµείο ̟ου έγινε το λάθος ή η ̟αράλειψη.
3. Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν
δικαίωµα α̟οζηµίωσης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Κοινο̟οιήσεις - Ισχύουσα Νοµοθεσία
1. Ε̟ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινο̟οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ̟ρος τους διαγωνιζόµενους
γίνονται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον αριθµό ̟ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος.
3. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το ελληνικό δίκαιο.

Η Προϊσταµένη της 6ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
6Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάσταση Παναγίας Καθολικής
Γαστούνης Ηλείας», θα πραγµατοποιηθούν εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ιερού
ναού, εργασίες εξωραϊσµού της οικίας του ιερέως που γειτνιάζει µε το ναό και εργασίες ανακατασκευής
του δαπέδου εσωτερικά του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα.

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του ιερού ναού περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες :
1. Πλακοστρώσεις µε κυβόλιθους βυζαντινού τύπου και πλάκες πεζοδροµίου (σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 1501-05-02-02-00).
α. Οι κυβόλιθοι θα είναι βυζαντινού τύπου χρώµατος γκρι και διαστάσεων 18,5x12,5x6εκ.,
12,5x12,5x6εκ., 6,5x12,5x6εκ. και πλέκονται σύµφωνα µε τα σχέδια εφαρµογής της εγκεκριµένης
µελέτης. Αρχικά, κατασκευάζεται υπόστρωµα αποστράγγισης από συµπυκνωµένα σκύρα πάχους 30
εκ., µορφοποίησης από θραυστό υλικό τύπου 3Α πάχους 10 εκ. και γεωύφασµα. Οι κυβόλιθοι
τοποθετούνται σε υπόστρωµα άµµου 4 εκ. περίπου επί πλάκας δαπέδου οπλισµένου σκυροδέµατος
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ελάχιστου πάχους 10 εκ. και εγκιβωτίζονται σε πλαίσια από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα πλάτους
15 εκ. Ανάµεσα στους κυβόλιθους τοποθετείται επίσης άµµος, σχηµατίζοντας λεπτούς αρµούς.
β. Οι πλάκες πεζοδροµίου, διαστάσεων 40x40, κατασκευάζονται µε τον ίδιο τρόπο, µε τη διαφορά ότι
µεταξύ της πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα και των πλακών πεζοδροµίου παρεµβάλλεται στρώση
ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό.

Το σχέδιο πλακόστρωσης παρουσιάζεται στην πρόταση περιβάλλοντα χώρου της εγκεκριµένης
µελέτης.

2. Κατασκευή καναλιού απορροής οµβρίων.
Η απορροή των οµβρίων γίνεται µε προκατασκευασµένο κανάλι απορροής και µεταλλικές εσχάρες
1,20x0,40εκ., σύµφωνα µε το σχέδιο απορροής υδάτων της εγκεκριµένης µελέτης.

3. Κατασκευή λίθινων καθιστικών µε ξύλινο κάθισµα.
Θα κατασκευαστούν λίθινα καθίσµατα σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και της
επιβλέπουσας µηχανικού του έργου. Το ξύλινο κάθισµα θα είναι από µασίφ ξυλεία εξωτερικού
χώρου, κατά προτίµηση ιρόκο, διατοµής 10x4,5εκ., και θα καρφώνεται στη λίθινη βάση ανά ένα
µέτρο πάνω σε τραβέρσες 5x5εκ., σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο λεπτοµέρειας λίθινου
καθίσµατος.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΙΕΡΕΩΣ
Οι εργασίες εξωραϊσµού της οικίας του ιερέως περιλαµβάνουν :
1. Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής κλίµακας στη δυτική όψη του κτιρίου.
2. Καθαίρεση των υφιστάµενων επιχρισµάτων της οικίας του ιερέως και εφαρµογή νέων τριπτών –
τριβιδιστών µε µαρµαροκονία.
3. Κατασκευή ράµπας µε κλίση µικρότερης του 10% από ελαφρά άοπλο σκυρόδεµα δαπέδου, για
την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ, παράλληλα µε τη νότια όψη του κτιρίου, για την πρόσβαση στους
χώρους υγιεινής.
4. Κατασκευή αναβαθµών στις θύρες της ανατολικής όψης.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της
εγκεκριµένης µελέτης διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.
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Γ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Το

δάπεδο

του

κυρίως

ναού

θα

ανακατασκευαστεί

από

τετράγωνες

λίθινες

πλάκες

Ελευθερουπόλεως, ενώ αυτό του εξωνάρθηκα από ορθογωνισµένες λίθινες πλάκες Ελευθερουπόλεως.
Η υπόβαση του νέου δαπέδου του εξωνάρθηκα θα είναι από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Η στάθµη
και το σχέδιο του νέου δαπέδου δίδονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/µεθόδους/δοκιµές κλπ) θα
εφαρµόζονται :
1. Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. Τα λοιπά ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, και απουσία αυτών, τα ∆ιεθνή Πρότυπα ISO και τα
Εθνικά Πρότυπα (ASTM, BS, DIN, EΛΟΤ κλπ).
3. Η τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης διαµόρφωσης του περιβάλλοντα
χώρου, η παρούσα τεχνική περιγραφή και οι οδηγίες της Επίβλεψης.
4. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβληθούν για κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό.

Συνηµµένα :

(1) CD µε την εγκεκριµένη µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και τα σχέδια

τοποθέτησης των λίθινων καθιστικών µε ξύλινο κάθισµα στο περιβάλλοντα χώρο και κατασκευαστικής
λεπτοµέρειας του ξύλινου καθίσµατος.

Οι επιβλέπουσες του έργου

Μαρία Καρούτσου
Μηχανικός Ανακαίνισης &
Αποκατάστασης Κτιρίων

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη
Πολιτικός µηχανικός 6ης ΕΒΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Τονίζεται ρητά ότι δεκτές ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού θα γίνονται µόνο οι αριθµηµένες και σφραγισµένες
οικονοµικές ̟ροσφορές, ̟ου θα έχουν ̟αραληφθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το σχετικό
̟ίνακα ̟αραλαβής ̟ου αυτή θα τηρεί)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
ΠΡΑΞΗ:

ΣΥΜΒΑΣΗ: ∆ιαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντα χώρου, τον εξωραϊσµό της σύγχρονης οικίας
του ιερέως και την ανακατασκευή του δα̟έδου εσωτερικά του Ιερού Ναού Παναγίας
Καθολικής Γαστούνη Ηλείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Αρ. Πρωτ. 140 / 17 .01 .2014

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

(1)
∆ιαµόρφωση του ̟εριβάλλοντα
χώρου, τον εξωραϊσµό της
σύγχρονης οικίας του ιερέως και
την ανακατασκευή του δα̟έδου
εσωτερικά του Ιερού Ναού
Παναγίας Καθολικής Γαστούνη
Ηλείας

(2)

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
23%
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)
(3)

Ηµεροµηνία:

Σφραγίδα και υ̟ογραφή ̟ροσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υ̟όδειγµα Αίτησης Συµµετοχής - Υ̟όδειγµα Υ̟εύθυνης δήλωσης
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Προς την 6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ο κάτωθι υ̟ογεγραµµένος (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση)
…………………………………………………………………………………………………
µε έδρα ……………………………………………………………..……………………………………
α̟οδεχόµενος όλους τους όρους του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
∆ιαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντα χώρου, τον εξωραϊσµό της σύγχρονης οικίας του ιερέως και την
ανακατασκευή του δα̟έδου εσωτερικά του Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας
, για τις ανάγκες υλο̟οίησης του ενταγµένου στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Ε̟ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης
Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας», ̟αρακαλώ ό̟ως κάνετε α̟οδεκτή την αίτησή µου για
συµµετοχή στον ̟ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό.
Ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς είναι τρεις (3) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
[Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροµηθευτών η αίτηση υ̟ογράφεται είτε α̟ό όλα τα
µέλη της ένωσης, είτε α̟ό τον κοινό εκ̟ρόσω̟ο ̟ου διορίζεται µε ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο
̟ροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης].
Ηµεροµηνία: …….…………..
(Υ̟ογραφή – Σφραγίδα)
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ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):
(3

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

έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης µε Αριθ. Πρωτ.
θα τους τηρήσω απαρέγκλιτα.

140/17.01.2014 τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και

.

(4)
Ηµεροµηνία:

…. -0..-2014

Ο-Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1. ∆εν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
ης
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο
3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
ης
Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες,
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2. Η εταιρεία ..... την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, ως ......, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά:
α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο
και του ελληνικού δικαίου,
β) τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής της όσο και του ελληνικού δικαίου.
Ηµεροµηνία:

…. -0..-2014

Ο-Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
για τις ανάγκες υλο̟οίησης του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
Στην Πάτρα, σήµερα, …………………, ηµέρα, …………………. [συµ̟ληρώνεται η ηµεροµηνία
υ̟ογραφής της σύµβασης] µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού ̟ου εδρεύει στην Πάτρα, ε̟ί της οδού Φιλο̟οίµενος 56 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα
α̟ό την Προϊσταµένη της, Αναστασία Κουµούση, εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου της Εταιρείας (ή της Κοινο̟ραξίας) µε την
ε̟ωνυµία......................................και τον διακριτικό τίτλο ................................................. ̟ου εδρεύει
στην ...................................................., εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος»
Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως α̟οδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συµβαλλόµενο
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την εκτέλεση εργασιών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τον

εξωραϊσµό της σύγχρονης οικίας του ιερέως και την ανακατασκευή του δαπέδου εσωτερικά του
Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας , για τις ανάγκες υλο̟οίησης του
ενταγµένου στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε̟ιχειρηµατικότητα»
του ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης Παναγίας
Καθολικής Γαστούνη Ηλείας», κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα:
(α) στη µε αρ. ̟ρωτ.
/ . . ∆ιακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές αυτής (εγκεκριµένη
µελέτη και Τεχνική Περιγραφή),
(β) στην οικονοµική ̟ροσφορά του Αναδόχου
(γ) στην κείµενη νοµοθεσία και
(δ) στην µε αρ. .... α̟όφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση της ως άνω εργασίας, µε τους εξής
όρους και συµφωνίες, τις ο̟οίες ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα :
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της σύµβασης
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση εργασιών

για τη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, τον εξωραϊσµό της σύγχρονης οικίας του ιερέως και την ανακατασκευή
του δαπέδου εσωτερικά του Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας, για τις

ανάγκες υλο̟οίησης του ενταγµένου στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Ε̟ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α̟οκατάστασης
Παναγίας Καθολικής Γαστούνη Ηλείας », κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στη ∆ιακήρυξη και
στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές αυτής (εγκεκριµένη µελέτη και Τεχνική Περιγραφή), οι ο̟οίες
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της Σύµβασης α̟αλλαγµένο
ελαττωµάτων (̟ραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρό̟ο άρτιο και είναι υ̟εύθυνος για
την ολοκλήρωσή του σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
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συµ̟ράττει µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλο̟οίηση του έργου και για την ε̟ίλυση των
̟ροβληµάτων ̟ου δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλο το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό, υλικά και
ο̟οιαδή̟οτε άλλα µέσα για την ̟ροσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε
όλες τις α̟αιτούµενες γενικές και ειδικές δα̟άνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, ό̟ως
αυτή ̟εριγράφεται, ενδεικτικά δε µε τις δα̟άνες των µισθών και ηµεροµισθίων του
̟ροσω̟ικού του, των εργοδοτικών ε̟ιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή ε̟ιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα µετακίνησης, και γενικά κάθε
είδους α̟ρόβλε̟τη δα̟άνη και όλες τις νόµιµες ε̟ιβαρύνσεις και κρατήσεις υ̟έρ του
∆ηµοσίου ή τρίτου, ̟ου ισχύουν κατά τον χρόνο υ̟ογραφής της ̟αρούσας Σύµβασης, µε
µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί ̟ρέ̟ει να έχει τις α̟αραίτητες ε̟αγγελµατικές άδειες.
Όλα τα οχήµατα ̟ου α̟αιτηθούν για την εκτέλεση του έργου ̟ρέ̟ει να είναι ασφαλισµένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε α̟αιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή και τα όργανα αυτής, ̟ου θα εκτελούν ταυτόχρονα εργασίες στο µνηµείο, να µην
υ̟οστούν ο̟οιαδή̟οτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία.
5. Ο Ανάδοχος, αµέσως µόλις υ̟ογράψει την σύµβαση θα ̟ρέ̟ει να διαµορφώσει τις
α̟αραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Τις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη τη
διάρκεια των εργασιών.
6. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος,
εργαλείου κλ̟. ̟ου ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου. Μέχρι
την ̟αραλαβή του έργου, σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή
µηχανήµατος κλ̟. ̟ου ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την υ̟οχρέωση να α̟οζηµιώσει τον
ιδιοκτήτη ή να α̟οκαταστήσει το υλικό κλ̟. χωρίς να δικαιούται να ̟ροβάλει αξίωση για
ο̟οιαδή̟οτε δική του α̟οζηµίωση.
7. Α̟αγορεύεται η ̟αραµονή ή α̟οθήκευση στους χώρους του εργοταξίου µηχανηµάτων ή
υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υ̟εργολάβων του τα ο̟οία δεν χρησιµο̟οιούνται στο
συγκεκριµένο έργο.
8. Πριν α̟ό την ̟αραλαβή ο Ανάδοχος θα α̟οµακρύνει κάθε εγκατάσταση, µηχάνηµα,
̟λεονάζον υλικό, εργαλείο κλ̟. α̟ό το χώρο του έργου έτσι ώστε µε την ̟αραλαβή ο χώρος να
̟αραδοθεί α̟όλυτα καθαρός. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί
αµέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και των ε̟ιβλε̟όντων του
έργου σχετικά µε την έκταση και το είδος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την ̟ιθανή
α̟οµάκρυνση µέρους ή του συνόλου αυτών.
9. Στον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα µέτρα τα ο̟οία οφείλει να
λάβει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την ελαχιστο̟οίηση των
οχλήσεων στην ̟εριοχή ̟ου αυτό εκτελείται, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα
νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος θα α̟οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟αίτηση
για ζηµίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης ̟ου ̟ροξενείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, καθώς και έναντι ο̟οιωνδή̟οτε α̟αιτήσεων, διαδικασιών, ζηµιών, δα̟ανών,
χρεώσεων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό αυτές ή σε σχέση µε αυτές.
10. Όλες οι εργασίες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και συντήρηση του
έργου θα διεξάγονται µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να µην ̟αρενοχλούν αδικαιολόγητα και
καταχρηστικά την ηρεµία του κοινού.
11. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρό̟ο και σύµφωνα µε
τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές και λοι̟ές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας
Αρχής ̟ου αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και να ̟ροβαίνει χωρίς
καµιά α̟οζηµίωση στη λήψη όλων των α̟αραίτητων µέτρων ασφαλείας ̟ου αυτά
̟ροβλέ̟ουν.
12. Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να χορηγεί στο ̟ροσω̟ικό τα α̟αιτούµενα, κατά ̟ερί̟τωση εργασίας,
ατοµικά και οµαδικά εφόδια ̟ροστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, ό̟ως είναι
ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά ̟ροστασίας, ζώνες ασφαλείας, ̟οδιές, γάντια,, κλ̟.
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13. Ο Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος 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 ̟ρόληψης ατυχηµάτων
ισχύουν γενικά όσα ορίζονται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία και µόνο σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις
̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται α̟ό αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί ̟ρόληψης
ατυχηµάτων.
14. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υ̟οδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλ̟. ̟ου
α̟ευθύνονται ή κοινο̟οιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
15. Όλες οι δα̟άνες ̟ου συνε̟άγονται τα ̟αρα̟άνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 3
Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Για την υ̟ογραφή της ̟αρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος ̟ροσκόµισε στην Αναθέτουσα Αρχή
την υ̟’ αρ. ………. εγγυητική ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης, µε ηµεροµηνία #### του ………….
συνολικού ύψους…………..Ευρώ ̟ου αντι̟ροσω̟εύει το 10% του συνολικού οικονοµικού
ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α., το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο Π∆
118/2007 και έχει χρόνο ισχύος µέχρι την ηµέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και
̟αραλαβής α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, οριζόµενη α̟ό την Υ̟ηρεσία.
2. Η ανωτέρω εγγυητική Ε̟ιστολή α̟οδεσµεύεται και ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική
̟αραλαβή του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ̟αρούσας, και µετά την
εκκαθάριση κάθε τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους συµβαλλόµενους µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν
εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υ̟οχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. Εάν στο
̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η
̟αρα̟άνω α̟οδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά τα ̟ροβλε̟όµενο στο άρθρο 5
της ̟αρούσας, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου.
3. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ̟ου ̟ροσκόµισε ο Ανάδοχος κατα̟ί̟τει:
α. ό̟ου ρητώς ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ̟αρούσα, την διακήρυξη και το Π.∆.118/2007,
β. σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος ̟αραβεί ουσιώδεις όρους της ̟αρούσας.
ΆΡΘΡΟ 4
Τίµηµα - Τρό̟ος ̟ληρωµής
1. Το τίµηµα ̟ου υ̟οχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση της εργασίας (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική ̟ροσφορά
του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο ̟αράρτηµα της ̟αρούσας σύµβασης ..................................€
(ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ) ̟λέον Φ.Π.Α. 23%.
2. ∆εν ̟ροβλέ̟εται τιµαριθµική ή άλλη ανα̟ροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
3. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου
ό̟ως αυτές α̟ορρέουν α̟ό τη διακήρυξη, την ̟ροσφορά του και τις συνθήκες του έργου ό̟ου
θα ̟ραγµατο̟οιήσει την ̟ροµήθεια.
4. Η ̟ληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την ̟αραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας και
αφού ̟ροσκοµίσει τα α̟αιτούµενα του άρθρου 15 της ∆ιακήρυξης.
5. Για την ̟ληρωµή του Αναδόχου α̟αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής, ̟ου συντάσσεται α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής,
β) Τιµολόγιο του Αναδόχου
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα έδρας και έργου του Αναδόχου σε ισχύ κατά την
ηµέρα ̟ληρωµής
δ) Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής των νόµιµων κρατήσεων (φόρος, κράτηση του 0,10% υ̟έρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4. ̟αρ. 3 του
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012
(ΦΕΚ Α΄ 86 /11.04.2012).
καθώς και ό̟οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α̟ό το Λογιστήριο της Υ̟ηρεσίας.
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6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ̟αρακράτηση
φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων.
ΆΡΘΡΟ 5
Τό̟ος, Τρό̟ος και χρόνος Εκτέλεσης - Προθεσµίες
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει την εργασία εντός ( 25) είκοσι ̟έντε
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας Σύµβασης.
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης
και δεν υ̟οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα ̟αράτασής του ή έληξε ο ̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέµενη εργασία .
3. Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου µ̟ορεί να µετατίθεται µε α̟όφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη
ολοκλήρωση του έργου. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν
ε̟ιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ολοκλήρωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
στον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΆΡΘΡΟ 6
Παραλαβή Εργασιών / υ̟ηρεσιών - Προθεσµίες
1. Η ̟αραλαβή των εργασιών, γίνεται α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, η ο̟οία συντάσσει
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της ̟αραλαβής των εργασιών καλείται να ̟αραστεί, εφόσον το ε̟ιθυµεί,
ο Ανάδοχος καθώς και οι υ̟εύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής α̟ορρίψει τις εργασίες, αναφέρει στο σχετικό
̟ρωτόκολλο τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου ̟αρουσιάζουν αυτές α̟ό τους όρους της Σύµβασης και τους
λόγους της α̟όρριψης και γνωµατεύει αν µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 27 του Π.∆. 118/2007.
4. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ̟οσότητας των
εργασιών, µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε
άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου
ορίζεται µε την α̟όφαση αυτή. Η ̟ροθεσµία αυτή δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του
συνολικού συµβατικού χρόνου ο δε ανάδοχος θεωρείται εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε
κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.
5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά ̟αραδοτέα ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα
στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
6. Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7
Α̟αγόρευση Υ̟οκατάστασης
Ουδείς µ̟ορεί να υ̟οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γρα̟τή έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 8
∆ωσιδικία – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η ̟αρούσα Σύµβαση διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το Ελληνικό ∆ίκαιο. Α̟οκλειστική
αρµοδιότητα για την ε̟ίλυση ο̟οιασδή̟οτε διαφοράς µεταξύ των µερών ̟ου α̟ορρέει α̟ό
την ̟αρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε ̟ιστο̟οίηση των ανωτέρω η ̟αρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υ̟ογράφεται νοµίµως
α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη σε τρία (3) όµοια ̟ρωτότυ̟α ως κατωτέρω.
Α̟ό τα ̟αρα̟άνω τρία (3) ̟ρωτότυ̟α τα δύο ̟αραµένουν στην 6η Ε.Β.Α., και ένα (1)
λαµβάνει ο Ανάδοχος.
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ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Η Προϊσταµένη της 6ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
………………………

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος

[συµ̟ληρώνεται το ονοµατε̟ώνυµο του αναδόχου
ή ε̟ωνυµία του νοµικού ̟ροσώ̟ου/ένωσης και του
νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου αυτών και τίθεται υ̟ογραφή]
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