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για το έργο 

 

«Εργασίες ανάκτησης της θολωτής οροφής του νάρθηκα και  

εξειδικευµένες στερεώσεις στον σεισµό̟ληκτο Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου  

Μ̟άδα Αχαΐας» 

 
 

για τις ανάγκες υλο̟οίησης του έργου 
 

«Α̟οκατάσταση και Ανάδειξη σεισµό̟ληκτου Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα 
Αχαΐας και συντήρηση των τοιχογραφιών αυτού» 

 
 
 

Κριτήριο     Ανάθεσης      :      χαµηλότερη      τιµή 
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 03.10.2016 
Ηµεροµηνία Υ̟οβολής Προσφορών: 03.10.2016 
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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 – Ακύρωση-Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Υ̟όδειγµα Αίτησης - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνων δηλώσεων  
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού 

 

Έχοντας υ̟’ όψιν : 
1. Το Π∆ 635/31.12.1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) ̟ου αναφέρεται στην ε̟έκταση των διατάξεων του Π∆ 

74/1985 και στις λοι̟ές ειδικές ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Πολιτισµού. 
2. Το Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένος και συµ̟ληρωµένος ισχύει σήµερα. 
3. Το Ν. 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), ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένος και συµ̟ληρωµένος ισχύει 
σήµερα. 

4. Το Π.∆. 104/2014 «Οργανισµός Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ Α΄171/28.08.2014), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) και τα άρθρα 49-61 του Ν. 
4373/2016 (ΦΕΚ Α΄49/01.04.2016) και ισχύει. 

5. Την υ̟’αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Τ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄2891/29.10.2014) 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ̟ουργού  Πολιτισµού  και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες αρµοδιότητας της γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

6. Το άρθρο 1 του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υ̟ουργείων Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, µεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 

7. Το Ν. 1958/05.08.1991 (ΦΕΚ122/Α/05.8.91) «Περί τρό̟ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων», ό̟ως 
τρο̟ο̟οιηµένος και συµ̟ληρωµένος ισχύει σήµερα. 

8. Το Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24.03.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», ό̟ως 
τρο̟ο̟οιηµένο ισχύει σήµερα. 

9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27.11.95) «Περί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δα̟ανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένος και συµ̟ληρωµένος ισχύει σήµερα, και το Ν. 
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένος και συµ̟ληρωµένος 
ισχύει σήµερα. 

10. Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08.08.2016)  «∆ηµόσιες  Συµβάσεις Έργων,  Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
11. Το Ν. 4250/2014 άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/Ά/26.03.2014) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις –  Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του 
̟.δ. 318/1992 (Α161) και λοι̟ές ρυθµίσεις». 

12. Το άρθρο 52 του Υ̟οκεφαλαίου ∆΄ του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94/Α/27.05.2016) «Ε̟είγουσες 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". 

13. Την υ̟. Αριθµ. Φ/ΒΥΖ/1994/28.03.2016 (Α∆Α: Ω2134653Π4-Μ3Η) Εγκριτική Α̟όφαση της  Μελέτης 
Α̟οκατάστασης και ανάδειξης Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα Αχαΐας. 

14. Την α̟ό 30/06/2016 υ̟ογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Ι. Μητρό̟ολης 
Πατρών για την  «Α̟οκατάσταση και Ανάδειξη σεισµό̟ληκτου Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου 
Μ̟άδα Αχαΐας και συντήρηση των τοιχογραφιών αυτού». 

15. Την υ̟' αριθ. 11179/31.12.2015 (Α∆Α:700Κ4653Π4-Χ3Β) Α̟όφαση για την συγκρότηση τριµελούς 
Ε̟ιτρο̟ής  Αξιολόγησης ̟ρόχειρων µειοδοτικών ∆ιαγωνισµών για την ̟ροµήθεια υλικών, την εκτέλεση 
εργασιών και την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας. 

16. Την υ̟΄ αριθµ. 7259/20.09.2016(Α∆Α:73ΓΑ4653Π4-4Μ6) Α̟όφαση για τη διενέργεια ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού. 
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου – διαγωνισµού 
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι «Εργασίες ανάκτησης της θολωτής οροφής του νάρθηκα και 
εξειδικευµένες στερεώσεις στον σεισµό̟ληκτο Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα Αχαΐας», ό̟ως 
̟εριγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριµένη µελέτη η ο̟οία και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
υ̟όψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. Ε̟ισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται και για 
την ̟ροµήθεια λίθων σφηνοειδούς διατοµής για την κατασκευή του θόλου, αφού ̟ρώτα έχει υ̟οβάλει 
στην Υ̟ηρεσία δείγµατα λίθων και  λάβει την έγκριση της Υ̟ηρεσίας για την χρησιµο̟οίησή τους. 

 
 
 

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 των σαράντα έξη χιλιάδων ̟εντακοσίων Ευρώ 
(46.500,00 €), συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της ανωτέρω αναφερόµενης  

Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων –Παραλαβή ∆ιακήρυξης 
 

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
∆ιεύθυνση: Αλ. Υψηλάντου 197 
Το̟οθεσία / Πόλη: Πάτρα 
Χώρα: Ελλάδα 
Ταχυδρ. Κώδικας: 261 10 
Τηλέφωνο: 2610 275070, 2610 276143 
Τηλεοµοιοτυ̟ία: 2610 624051 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: efaacha@culture.gr 
 

2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ̟αραλάβουν τα σχετικά του ∆ιαγωνισµού (εγκεκριµένη µελέτη σε 
ψηφιακή µορφή,  ̟ροϋ̟ολογισµό 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 28η.09.2016. Για την ̟αραλαβή των σχετικών του ∆ιαγωνισµού δεν ̟ροβλέ̟εται κόστος. 
Ε̟ίσης, η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχή και στην 
εφαρµογή ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

3. Ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού οι ενδιαφερόµενοι ή οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους ̟ρέ̟ει: 
Α) Να ε̟ισκεφτούν το µνηµείο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι την 30η.09.2016 και να 
υ̟ογράψουν το σχετικό έντυ̟ο, ̟ροκειµένου να λάβουν γνώση των ιδιαίτερων ̟ροβληµάτων του 
µνηµείου και να α̟οκοµίσουν σαφή εικόνα των α̟αιτήσεων του διαγωνισµού. Το έντυ̟ο θα διατίθεται 
ε̟ί τό̟ου α̟ό  υ̟άλληλο της Εφορείας ̟ου θα βρίσκεται εκεί  κατό̟ιν συνεννοήσεως και θα 
ε̟ιβεβαιώνει την ε̟ίσκεψη (για καθορισµό ε̟ίσκεψης τηλ: 2610 623820, 2610 242562). 

 

Β) Να ̟αραλάβουν το αριθµηµένο και σφραγισµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟ό τα γραφεία 
της ΕΦ.Α.Α. αυτο̟ροσώ̟ως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ο ή µέσω εξουσιοδοτηµένης ταχυδροµικής 
εταιρείας (courier). 
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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. 
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.  
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 ε̟αγγελµατική 
δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη σε ε̟ιτυχηµένη εκτέλεση όµοιων εξειδικευµένων 
στερεωτικών εργασιών και συγκεκριµένα σε έργα α̟οκατάστασης- συµ̟λήρωσης θολωτών οροφών 
µνηµείων. Η εµ̟ειρία θα αφορά σε ένα (1) τουλάχιστον έργο (και δεν θα ̟ροκύ̟τει αθροιστικά α̟ό 
διαφορετικά έργα), το συµβατικό ̟οσό των ο̟οίων θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον δι̟λάσιο α̟ό το 
ύψος της δα̟άνης του ̟ροκηρυσσόµενου διαγωνισµού, δηλαδή εβδοµήντα ̟έντε χιλιάδων ευρώ 
(75.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ 24%. Η εµ̟ειρία θα α̟οδεικνύεται είτε µε  ̟ιστο̟οιητικό εµ̟ειρίας (Έντυ̟ο 
Α και Β του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε)  α̟ό Υ̟ηρεσίες του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α., είτε µε αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό εµ̟ειρίας 
της αρµόδιας υ̟ηρεσίας του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α., στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται αναλυτικά 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 ̟ου τα ̟ροσκοµιζόµενα ̟ιστο̟οιητικά της 
ως άνω εµ̟ειρίας εµ̟εριέχουν τις συγκεκριµένες εργασίες σε ένα ευρύτερο έργο, θα ̟ρέ̟ει να 
̟ροσκοµίζονται όλα τα α̟αραίτητα στοιχεία του φακέλου του έργου ώστε να είναι δυνατόν να 
α̟οδειχθεί η α̟αιτούµενη εµ̟ειρία σε θολωτές κατασκευές µνηµείων. 
 
ΆΡΘΡΟ 6 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια 
ισχύος Προσφορών 

 
1. Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών και των α̟αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 03η.10.2016, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:00. 
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 τέσσερις (4) 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.  

 
 

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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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 ̟ροσφοράςτο̟οθετούνται όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ̟ου ̟εριγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 8 της ̟αρούσας. 

4. 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. 

5. 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 

 
1. 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).  

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 στα άρθρα 
73 και 74 του ν 4412/2016. 

4. Έγγραφη Βεβαίωση  για την ε̟ιτό̟ια ε̟ίσκεψη στο µνηµείο του ∆ιαγωνιζόµενου. 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: 

 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  
Αλ. Υψηλάντου 197, 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: …….. 

 
Για το έργο «Εργασίες ανάκτησης της θολωτής οροφής του νάρθηκα και εξειδικευµένες στερεώσεις 

στον σεισµό̟ληκτο Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα Αχαΐας» 
 
 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 03.10.2016 και ώρα 14:30 
 
Να µην ανοιχθεί α̟ό την Ταχυδροµική Υ̟ηρεσία ή την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου 
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Β. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α̟αιτήσεων ε̟αγγελµατικής και τεχνικής 
ικανότητας: 

Πίνακας όµοιων µε τα ̟ροδιαγραφόµενα στην ∆ιακήρυξη εκτελεσθέντων εξειδικευµένων έργων, ̟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 και Β 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, είτε µε αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό 
εµ̟ειρίας της αρµόδιας υ̟ηρεσίας του νυν ΥΠ.ΠΟ.Α., στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται αναλυτικά το έργο, θα 
αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και 
εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Καθίσταται α̟ολύτως σαφές ότι ως ̟αρόµοια και 
συναφής εργασία λαµβάνεται α̟οκλειστικά και µόνον η ανάκτηση θολωτών οροφών σε µνηµεία. Εάν 
δεν ̟ροκύ̟τει αυτό µε σαφήνεια α̟ό τον τίτλο του εκάστοτε έργου καθώς και α̟ό την συνο̟τική 
̟εριγραφή του εντύ̟ου Α του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε., ε̟ιβάλλεται η ̟ροσκόµιση του ̟ροϋ̟ολογισµού του 
αντίστοιχου έργου, ώστε να δια̟ιστωθεί το µέγεθος α̟ό τεχνικής και οικονοµικής ̟λευράς, της εργασίας 
ανάκτησης της θολωτής οροφής, ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 5 της ̟αρούσας.  

 
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 Αρχή.  

2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ̟ροσφοράς υ̟ογράφεται α̟ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο 
εκ̟ρόσω̟ο αυτού. 

3. Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ̟οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε 
̟ερί̟τωση αντιφάσεων υ̟ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 

4. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές ̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων. 
5. Οι τιµές αναγράφονται υ̟οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ̟ληρωµένο υ̟οχρεωτικά και το δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 
6. 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. 

7. Προσφορά ̟ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ̟ροϋ̟ολογισµού του άρθρου 3 της 
̟αρούσας α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

8. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η ̟ροσφορά 
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

9. 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 της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2.   Παραλαβή   ̟ροσφορών   -   Α̟οσφράγιση   κυρίως   φακέλου   ̟ροσφοράς  -Έλεγχος ̟ληρότητας & 
νοµιµότητας υ̟οβληθέντων µε την ̟ροσφορά δικαιολογητικών 
Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 03.10.2016 και ώρα 14:30, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ̟ου 
αναφέρεται στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, κατά την ο̟οία µ̟ορούν να ̟αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή 
οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους, η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟αραλαµβάνει α̟ό την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου 
της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ̟ροσφορών ̟ού κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα, ενώ 
α̟ορρί̟τει χωρίς να α̟οσφραγίσει τις εκ̟ρόθεσµες ̟ροσφορές, ̟ροκειµένου να ε̟ιστραφούν. 

Ακολούθως, η Ε̟ιτρο̟ή α̟οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς καθώς και τον 
υ̟οφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής κάθε διαγωνιζοµένου και  µονογράφει  όλα τα δικαιολογητικά 
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συµµετοχής ανά σελίδα. 
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. Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει 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 η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες µε 
τηλεοµοιοτυ̟ία ή ηλεκτρονικά και στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής 
Αξιολόγησης. 

 
 

3. Α̟οσφράγιση οικονοµικών ̟ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ̟ροσφοράς και ανακοίνωση 
τιµών- Ανάδειξη µειοδότη 
Στο ε̟όµενο στάδιο η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, α̟οσφραγίζει τους φακέλους 
οικονοµικών ̟ροσφορών και, αφού τις µονογράψει,  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 και συντάσσει 
τον ̟ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή.  

Αφού ολοκληρώσει το ̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της 
σχετικής α̟όφασης.  

 
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 ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα. 
Η Υ̟ηρεσία ταυτοχρόνως θα αναζητήσει ̟ρόσφατο α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου του µειοδότη φυσικού 
̟ροσώ̟ου ή του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου του µειοδότη νοµικού ̟ροσώ̟ου, το ο̟οίο θα ελεγχθεί α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα ̟αρα̟άνω 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 - Εγγυήσεις 
 

 
Μετά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α̟όφαση 
κατακύρωσης και καλεί τον µειοδότη να ̟ροσέλθει εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών για την υ̟ογραφή 
της σύµβασης. 
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, ̟οσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 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 
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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 των ορίων ̟ου τίθενται α̟ό 
την κείµενη νοµοθεσία. 
  
ΆΡΘΡΟ 14 – ∆ιάρκεια σύµβασης 
 
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως τις 15/11/2016, ̟ροκειµένου το µνηµείο να µην ε̟ιβαρυνθεί α̟ό τις 
ε̟ερχόµενες καιρικές συνθήκες. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 15 – Τρό̟ος ̟ληρωµής 
 

Η ̟ληρωµή θα γίνει συνολικά µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού τις ̟αραλάβει η αρµόδια 
Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής.  
Πριν α̟ό την ̟ληρωµή ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Αναθέτουσας  
Αρχής τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Τιµολόγιο, ε̟ί του ο̟οίου γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη ̟αρακράτηση φόρου ε̟ί του καθαρού 
̟οσού, ̟ρο ΦΠΑ24%. 

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 της υ̟ογραφείσας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
ΥΠΠΟΑ και της Ι. Μ. Πατρών. 

 
ΆΡΘΡΟ 16 - Ακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

 
1. Το α̟οτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να µαταιωθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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. 

 
Η ∆ιευθύντρια της  

Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αχαΐας  

 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ 
 Αρχαιολόγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Υ̟όδειγµα Αίτησης Συµµετοχής  - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνης δήλωσης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 

Ο κάτωθι υ̟ογεγραµµένος (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση) 

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

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

 
α̟οδεχόµενος  όλους  τους  όρους του  ̟ρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού  για την ανάθεση του έργου 

«Εργασίες ανάκτησης της θολωτής οροφής του νάρθηκα και εξειδικευµένες στερεώσεις στον 

σεισµό̟ληκτο Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα Αχαΐας» 

για τις ανάγκες υλο̟οίησης του έργου «Α̟οκατάσταση και Ανάδειξη σεισµό̟ληκτου Ιερού Ναού 

Αγίου ∆ηµητρίου Μ̟άδα Αχαΐας και συντήρηση των τοιχογραφιών αυτού», και αφού ε̟ισκέφτηκα 

τον τό̟ο εκτέλεσης του έργου, σχηµάτισα ̟λήρη και σαφή εικόνα και έχω ̟ροσω̟ική αντίληψη σχετικά 

µε όλες γενικά τις συνθήκες ̟ου µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν την εξέλιξη του έργου, ̟αρακαλώ ό̟ως κάνετε 

α̟οδεκτή την αίτησή µου για συµµετοχή στον ̟ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό. 

 
Ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς είναι τέσσερις (4) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

Ηµεροµηνία: …….………….. 

(Υ̟ογραφή – Σφραγίδα) 
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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) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

 
Ο – Η Όνοµα: 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα και ΕπώνυµοΜητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης

(2)
: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός∆ελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 ∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: 

∆εν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισµού µου από τον εν λόγω διαγωνισµό όπως αυτοί οι λόγοι 
αναγράφονται αναλυτικώς στα άρθρα 73 και 74 του Νόµου 4412/ 2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08,08,2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία:/  / 2016 

Ο ∆ηλών 

 

 

 

 

(Υ̟ογραφή) 

 

(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) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

 
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: 

 

 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 ∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(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. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

(4). 

 

 

 

 
 

Ηµεροµηνία: M.-. M  -2016 
 

 
Ο-Η ∆ηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 

 

 

 
(1) ΑναγράφεταιαπότονενδιαφερόµενοπολίτηήΑρχήήηΥπηρεσίατουδηµόσιουτοµέα,πουαπευθύνεταιηαίτηση. 
(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) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα 



 
 

 

 


