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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Θέµα: Ανοικτός διαγωνισµός για την: 

«Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης 
Τσαµαντά» 

 
 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2. Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. και 

ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν.2328/1995, άρθρο 15, (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’/11-04-1996), (κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2328/1995), 

«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών, που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 

του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.∆. 346/98 (Α’ 230), περί 

«προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ε.Ε.». 

6. Τις διατάξεις του Ν.2503/97, περί «διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας». 

7. Τις διατάξεις του Ν.2741/1999, (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/99) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.27 

του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/05). 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) 

«Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

9. Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 

3414/2005. 

10. Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07). 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

64/Α/16-03-2007). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία, κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997). 

13. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

14. Τις κείµενες, περί προµηθειών, διατάξεις. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς 

και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική 

∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

18. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26-3-2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του Π.∆. 318/92 (Α΄ 161) και λοιπές διατάξεις. 

19. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/8-8-2014, περί µέτρων στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικών θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων διατάξεων. 
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20. Την υπ’ αριθµ. 27/1203/12-09-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης 

Τσαµαντά» και έγκρισης των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

21. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

 
Και επιπλέον τα ακόλουθα: 

 
1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α΄/5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων», µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 

1418/1984, 716/1977, του Π∆ 609/1985, που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την 

εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 

3. Το εκτελεστικό του ανωτέρω άρθρου Π∆ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α΄/24.3.1992) «Μελέτη και εκτέλεση 

αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα, και 

ειδικότερα τα άρθρα 11 και 12, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παρ. 33α και 33β 

αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄/9.10.2001) «Θέµατα Ολυµπιακής 

Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α΄/3-12-2007)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των 

Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α/237/5.12.2012).  

6. Τη µε αρ. πρωτ. 35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

Β΄/1291/11.8.2010) «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων». 

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2032/Β΄/2.10.2008) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 
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8. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α’/23-2-2012) «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των 

προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 

9 Το άρθρο 38 της µε αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

«Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

10. Τη µελέτη της Συντήρησης των Τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 

Καµίτσιανης Τσαµαντά, εγκριθείσα δια της µε αρ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ08/3698/100232/18-10-2010 

Απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, 

11. Τη µε αρ. πρωτ. Π1/1493/4.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον 

ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

12. Ο παρών ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του 

άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), κατ’ αναλογική 

εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά σε παροχή υπηρεσιών. 

 
Προκηρύσσουµε 

 
Ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ε̟ιλογή 

Αναδόχου για την «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», µε κριτήριο ε̟ιλογής τη χαµηλότερη τιµή και εφόσον 
εξασφαλίζονται τα α̟αιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ̟ροδιαγραφών. 

Ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται στο ̟οσό των εκατόν 
̟ενήντα ε̟τά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λε̟τών 
(157.929,76 €), µη συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, το ο̟οίο ανέρχεται στο ̟οσό των 
τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λε̟τών 
(36.323,84 €). 

 
ΑΡΘΡΟ 1 -Είδος ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός θα είναι ανοικτός µειοδοτικός, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές. Το 
κριτήριο αξιολόγησης των ̟ροσφορών για την ανάδειξη µειοδότη είναι η χαµηλότερη τιµή, 
µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι εξασφαλίζονται στην ̟ροσφορά τα α̟αιτούµενα τεχνικά και 
̟οιοτικά χαρακτηριστικά.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 -Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού / Χρονική ∆ιάρκεια 

1. Το ̟ρος εκτέλεση έργο ̟εριγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α, το ο̟οίο α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας. 
2. Oι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών θα ξεκινήσουν µε την υ̟ογραφή της 
σύµβασης και θα εξελίσσονται, κατό̟ιν συνεννόησης µε τους ε̟ιβλέ̟οντες του έργου, 
αλλά και λαµβάνοντας υ̟όψη τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στην ̟εριοχή µέχρι 
και 30/6/2015, µε δικαίωµα ̟αράτασης στα ̟λαίσια των ορίων του ̟ρογράµµατος 
χρηµατοδότησης. 
3. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών. 
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4. Η καταβολή του οικονοµικού ανταλλάγµατος θα γίνει κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στη 
σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

∆ικαίωµα συµµετοχής - Προϋ̟οθέσεις σύνταξης και υ̟οβολής ̟ροσφοράς – Παραλαβή 
τευχών 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

1. Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ̟αρέχεται σε φυσικά ̟ρόσω̟α, ̟ου ασκούν τη 
δραστηριότητα του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης σύµφωνα µε το αρθρ. 9 ̟αρ. 
6 του Ν. 2557/97 µε ειδικότητα στη Συντήρηση Τοιχογραφιών και νοµικά ̟ρόσω̟α, ενώσεις 
ή κοινο̟ραξίες αυτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, ̟ου είναι εγκατεστηµένα στα 
κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρω̟αϊκό 
Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη ̟ου έχουν κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία κυρώθηκε α̟ό την Ελλάδα µε 
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν συνάψει ευρω̟αϊκές συµφωνίες µε 
την Ε.Ε. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι ε̟ίσης τα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν συσταθεί µε τη 
νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους ̟ου έχει υ̟ογράψει την 
Σ∆Σ ή τρίτης χώρας ̟ου έχει συνάψει ευρω̟αϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ 
των ανωτέρω χωρών.  

2. Στην ̟ερί̟τωση των ενώσεων  ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. 

3. Κάθε υ̟οψήφιος (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µ̟ορεί να 
συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟αρόχων 
υ̟ηρεσιών οι ελάχιστες α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν στους τίτλους σ̟ουδών, στην άδεια 
ανάληψης έργου συντήρησης στην ειδικότητα της συντήρησης τοιχογραφιών ̟ρέ̟ει να 
̟ληρούνται α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης, ενώ οι α̟αιτήσεις στην εµ̟ειρία, εξο̟λισµού, 
τεχνογνωσίας και συστήµατος διαχείρισης ̟οιότητας µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά. 

4. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τεκµαίρεται µάχητα ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει 
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των λοι̟ών συµβατικών τευχών, καθώς και των 
ε̟ί τό̟ου συνθηκών του έργου, έχοντας ε̟ισκεφθεί το χώρο, και ότι έχουν λάβει υ̟όψη τους 
όλα τα ανωτέρω δεδοµένα στην ̟ροσφορά τους. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό 
̟ρόσω̟ο, ενώσεις ή κοινο̟ραξίες αυτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά δεν µ̟ορεί να 
µετέχει σε ̟ερισσότερες της µιας ̟ροσφορές. 

5. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος 
φέρνει τις ενδείξεις, ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 118/07 και στο άρθρο 4 της 
̟αρούσας. 

 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε̟ίσης, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟ληρούν τα ελάχιστα 
ε̟ί̟εδα, όσον αφορά την ε̟αγγελµατική, ε̟ιστηµονική και τεχνική τους ε̟άρκεια ό̟ως 
ορίζονται και στο άρθρο 4 ̟αρ. 2 της ̟αρούσας διακήρυξης. 

 
Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ̟ροϋ̟οθέτει και α̟οτελεί τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι: 
α) έχουν µελετήσει τη µελέτη «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά» και τις Τεχνικές Περιγραφές των εργασιών και 
ότι θα συµµορφωθούν α̟όλυτα µε αυτές και τις αναφερόµενες σε αυτή Λοι̟ές Τεχνικές 
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Πληροφορίες, καθώς και µε τις υ̟οδείξεις της οµάδας ε̟ίβλεψης, κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών. 
β) έλαβαν γνώση της διακήρυξης και των λοι̟ών στοιχείων, των κειµένων διατάξεων 
της Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας και των κειµένων διατάξεων, ̟ερί ̟ροµηθειών του 
∆ηµοσίου, καθώς και ότι έλαβαν γνώση όλων των το̟ικών συνθηκών (του χώρου της 
θέσης του έργου, τις υφιστάµενες ̟ροσβάσεις, τη δυνατότητα διακίνησης του 
εξο̟λισµού, ̟ροσω̟ικού και των µηχανηµάτων του) ̟ροκειµένου να εξετάσουν µε 
̟ροσοχή όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θα µ̟ορούσαν να ε̟ηρεάσουν το ̟οσό ή την φύση 
της ̟ροσφοράς.  
γ) σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναδειχθούν µειοδότες α̟οδέχονται να συµµορφωθούν µε τις 
υ̟οχρεώσεις ̟ου βαρύνουν τον Ανάδοχο οι ο̟οίες ορίζονται ως εξής: 
1) Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών για την «Συντήρηση τοιχογραφιών στο 

καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά» υ̟οχρεούται να 
τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα 
νοµοθεσία και κανονισµούς ̟ου αφορούν στις ̟ροµήθειες υλικών και εξο̟λισµού. 

2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά, ή φθορά σε τυχόν υ̟άρχουσες 
κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του έργου, η ο̟οία θα οφείλεται στα 
µηχανήµατα, όργανα, εξο̟λισµό και µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει για την υλο̟οίηση των 
εργασιών ̟ου ανέλαβε. 

3) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την ̟λήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία 
του ̟ροσω̟ικού του, καθώς και για το ̟ροσω̟ικό της Υ̟ηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε 
ότι αφορά την εκτέλεση των εργασιών ̟ου έχει αναλάβει. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Παράρτηµα Α΄/ Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτηµα Β΄/ Τυ̟ο̟οιηµένο 
Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς, Παράρτηµα Γ΄/ Υ̟όδειγµα Αίτησης, Υ̟όδειγµα 
Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης ∆’/ Υ̟όδειγµα Σύµβασης) ̟ροσερχόµενοι, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στο γραφείo του Τµήµατος Πρoµηθειώv, αριθ. 232 (Τηλ.: 2651 3 – 64232, 
fax: 2651 0 - 87426) του ∆ιοικητηρίου (Α΄ όροφος) της Περιφέρειας Η̟είρου. Υ̟εύθυνοι 
για την ̟αράδοση των τευχών είναι η κ. Μαυριά Αλεξάνδρα και ο κ. Τσε̟έλης Ιωάννης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού, Α̟αιτούµενα Στοιχεία Προσφοράς - ∆ικαιολογητικά 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν τις εργάσιµες ώρες και µέχρι την 
30/10/2014, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα Ελλάδος 15:00 µ.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία 
υ̟οβολής ̟ροσφορών), στο γραφείo του Τµήµατος Πρoµηθειώv, αριθ. 232 (Τηλ.: 2651 3 – 
64232, fax: 2651 0 - 87426) του ∆ιοικητηρίου (Α΄ όροφος) της Περιφέρειας Η̟είρου, αίτηση 
συµµετοχής (κατά το συνηµµένο υ̟όδειγµα στο Παράρτηµα Γ΄) στο ∆ιαγωνισµό, 
υ̟ογεγραµµένη α̟ό το διαγωνιζόµενο (φυσικό ̟ρόσω̟ο ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του 
διαγωνιζόµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου). Η αίτηση συµµετοχής, η ο̟οία θα βρίσκεται έξω α̟ό 
τον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο για να ̟ρωτοκολληθεί, θα συνοδεύεται α̟ό σφραγισµένο 
φάκελο συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, στον ο̟οίο εσωκλείονται: 

 
 
 
 
 



 

 8  

 

      Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Εγγύηση συµµετoχής στov διαγωvισµό, 2% ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογισθείσης 
δα̟άνης, εκτός Φ.Π.Α., η ο̟οία ̟ρέ̟ει vα ισχύει τoυλάχιστov ε̟ί έvα µήvα µετά τη λήξη 
τoυ χρόvoυ της ̟ρoσφoράς ̟oυ ζητά η διακήρυξη. 

 
2. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνει ο υ̟οψήφιος: 

α) ότι έλαβε ̟λήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των συνηµµένων σε αυτήν 
εγγράφων και ότι τους α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα ε̟ί ̟οινή α̟αράδεκτου της 
̟ροσφοράς του αν δεν ̟εριλαµβάνει τη δήλωση αυτή, 
β) ότι δεν έχει α̟οκλειστεί τελεσίδικα α̟ό ∆ιαγωνισµό άλλης ∆ηµόσιας Υ̟ηρεσίας ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και δεν έχει κηρυχτεί έκ̟τωτος γιατί δεν εκ̟λήρωσε τις συµβατικές του 
υ̟οχρεώσεις, 
γ) ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα αδίκηµα α̟ό τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 6, ̟αρ. 2,  εδ.α, ̟ερ.1 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2008), 
δ) ότι δεν τελεί σε κά̟οια α̟ό τις αναφερόµενες στο άρθρο 6, ̟αρ.2, εδ.α, ̟ερ. 2 του Π∆ 
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2008), 
ε) ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο ε̟ιµελητήριο, 
στ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις ̟ου 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις 
φορολογικές υ̟οχρεώσεις του, 
ζ) ότι αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση για την έγκαιρη και ̟ροσήκουσα ̟ροσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 σύµφωνα 
µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007, αλλά και τους 
όρους της ̟αρούσας διακήρυξης. 
η) ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή, 
θ) ότι, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, θα εξασφαλίσει ε̟άρκεια τεχνικού ̟ροσω̟ικού και 
εξο̟λισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και η λήψη 
συγκεκριµένων µέτρων για τη διασφάλιση της ̟οιότητας. 

Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας η ̟αρα̟άνω υ̟εύθυνη δήλωση α̟αιτείται  α̟ό 
κάθε µέλος της ένωσης ή κοινο̟ραξίας.  

 
3. Εφόσον οι υ̟οψήφιοι συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ό τους, υ̟οβάλλουν 

µαζί µε την ̟ροσφορά ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης (α̟λό έγγραφο µε το ο̟οίο 
εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ̟ρόσω̟ο για υ̟ογραφή και υ̟οβολή της 
̟ροσφοράς σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του φορέα 
την ̟ροσφορά και τα λοι̟ά α̟αιτούµενα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού, καθώς και να 
̟αραστεί στην α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών σε όλα τα στάδια του ∆ιαγωνισµού και να 
υ̟ογράψει ο̟οιοδή̟οτε σχετικό έγγραφο ζητηθεί). 

 
      Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε̟ίσης, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟ληρούν τα ακόλουθα 
ελάχιστα ε̟ί̟εδα, όσον αφορά τις ε̟αγγελµατικές, ε̟ιστηµονικές και τεχνικές τους 
γνώσεις ή ικανότητες και να υ̟οβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
1. Ευανάγνωστο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Έργου Συντήρησης ή ισοδύναµων της 
αλλοδα̟ής (άρθρο 9, ̟αρ. 6 του Ν. 2557/1997) στην ειδικότητα της συντήρησης 
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τοιχογραφιών, στο όνοµα του υ̟οβάλλοντος τη ̟ροσφορά και σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή 
κοινο̟ραξίας,  αντίγραφα της ίδιας άδειας για τα µέλη της ένωσης ή κοινο̟ραξίας. 
2. Ευανάγνωστο Αντίγραφο τίτλου σ̟ουδών τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης ή ισοδύναµου 
στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο όνοµα του υ̟οβάλλοντος την 
̟ροσφορά και σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας, αντίγραφα ̟τυχίου για τα µέλη της 
ένωσης ή κοινο̟ραξίας. 
3. Ο υ̟οψήφιος ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει εµ̟ειρία στη συντήρηση 
τοιχογραφιών την τελευταία τουλάχιστον ̟ενταετία, η ο̟οία θα α̟οδεικνύεται µε κάθε 
̟ρόσφορο µέσο, ό̟ως ̟ιστο̟οιητικά δηµόσιων φορέων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
κ.λ̟. 

 
Γ. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική ̟ροσφορά του υ̟οψηφίου, κατά το 
τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς (Παράρτηµα Β΄). Οι ̟ροσφερόµενες τιµές 
δίνονται σε ευρώ και ̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων: το κόστος του 
α̟αιτούµενου ̟ροσω̟ικού, των υλικών, της λειτουργίας των µηχανηµάτων και του 
εξο̟λισµού, το κόστος µεταφοράς και το̟οθέτησής τους στο χώρο του έργου, (Ι.Μ. Αγίου 
Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά Ν. Θεσ̟ρωτίας) το κόστος τυχόν ̟ροσαρµογών και 
δοκιµών εφαρµογής, το κέρδος του Αναδόχου, τις τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα 
µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε̟ιβάρυνση, εκτός του 
ΦΠΑ.  

Η οικονοµική ̟ροσφορά θα είναι για το σύνολο των εργασιών και θα 
αναγράφεται ξεχωριστά η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α., ο Φ.Π.Α. 23% και η συνολική 
τιµή, ̟ρο Φ.Π.Α. Η δε σύγκριση των οικονοµικών ̟ροσφορών θα γίνει ε̟ί της τιµής 
για το σύνολο των εργασιών µε Φ.Π.Α., η ο̟οία ̟ρέ̟ει να αναγράφεται  στο τέλος 
ολογράφως και αριθµητικώς . 

Η οικονοµική ̟ροσφορά θα φέρει υ̟ογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου 
της ε̟ιχείρησης. Οι ̟ροσφορές ̟ου υ̟ερβαίνουν τον ̟ροεκτιµούµενο ̟ροϋ̟ολογισµό 
του ∆ιαγωνισµού α̟ορρί̟τονται. 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. 

 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, να υ̟οβάλουν 
̟ροσφορά για το σύνολο των εργασιών. 

 
Ο σφραγισµένος φάκελος συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ̟ου ̟εριέχει  
Α. Τα δικαιολογητικά Συµµετοχής και  
Β. Τα δικαιολογητικά Τεχνικής και Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας,  
καθώς και το σφραγισµένο υ̟οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς,  
̟ρέ̟ει να φέρει υ̟οχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα (δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη): 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στοιχεία α̟οστολέα (̟λήρης ε̟ωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε̟ώνυµο και 
̟λήρη στοιχεία νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων 
των µελών) 
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Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 
Υ̟όψη Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Αρ. ̟ρωτ.     /      /23/ 09/2014).: 

«Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Καµίτσιανης Τσαµαντά»  

 
Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού:  31/10/2014 και ώρα 10:00 ̟.µ. 

 
Να µην ανοιχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
Ο σφραγισµένος υ̟οφάκελος οικονοµικής ̟ροσφοράς, ̟ου εσωκλείεται στον ̟ροηγούµενο, ̟ρέ̟ει 
να φέρει την ακόλουθη ετικέτα (δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη): 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στοιχεία α̟οστολέα (̟λήρης ε̟ωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε̟ώνυµο και 
̟λήρη στοιχεία νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων 
των µελών) 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 
Υ̟όψη Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Αρ. ̟ρωτ.     /      /23/09/2014).: 

 «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Καµίτσιανης Τσαµαντά»  

 
  Εφιστάται η ̟ροσοχή στους διαγωνιζόµενους να µεριµνήσουν οι ίδιοι για την 
έγκαιρη ̟αραλαβή των ̟ροσφορών τους α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, δεδοµένου ότι αυτές 
̟ρέ̟ει να έχουν ̟εριέλθει σ’ αυτήν µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα και όχι α̟λώς να 
έχουν ταχυδροµηθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας ουδεµία 
̟ροσφορά γίνεται δεκτή. Α̟οδεκτές, ε̟οµένως, είναι οι ̟ροσφορές ̟ου έχουν λάβει 
εγκαίρως αριθµό ̟ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

Οι ̟ροσφέροντες α̟ό άλλη χώρα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου συµµετέχουν στο 
∆ιαγωνισµό υ̟οχρεούνται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως να ̟ροσκοµίσουν όλα τα α̟αραίτητα 
έγγραφα σε ε̟ίσηµη ελληνική µετάφραση. 

Οι ̟ροσφορές ̟ου υ̟ερβαίνουν τον ̟ροεκτιµούµενο ̟ροϋ̟ολογισµό του 
∆ιαγωνισµού α̟ορρί̟τονται της διαδικασίας. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών 
̟ροσφορών ή αντι̟ροσφορών ή ̟ροσφορών για µέρος των υ̟ηρεσιών ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στην ̟αρούσα διακήρυξη, ή ̟ροσφορών µε αίρεση, αόριστων, 
ανε̟ίδεκτων εκτίµησης ή µε όρο ανα̟ροσαρµογής της τιµής. Οι διαγωνιζόµενοι 
δεσµεύονται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους έως την υ̟ογραφή της 
σύµβασης. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τονται. 
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  Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες ε̟ί εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες, α̟ό την ε̟οµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο ̟ου 
τυχόν κληθούν και α̟οδεχθούν να ̟αρατείνουν την ισχύ της ̟ροσφοράς τους. 

 Προσφορές ̟ου ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ̟ροβλε̟όµενο στη 
διακήρυξη, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

 Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία 
∆ιενέργειας, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες. 

 Αν ̟ροκύψει ανάγκη ̟αράτασης της ισχύος των ̟ροσφορών, η Υ̟ηρεσία 
∆ιενέργειας θα α̟ευθύνει σχετικό αίτηµα ̟ρος τους Προσφέροντες, ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν 
α̟ό τη λήξη ισχύος των ̟ροσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να α̟αντήσουν µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες και, σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οδέχονται την αιτούµενη ̟αράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 
̟αρατάσεις. 

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν ̟αράτασής της, η κατακύρωση δεσµεύει 
τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο, µόνο εφόσον αυτός την α̟οδεχτεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 5  

Αξιολόγηση Φακέλων – Προσφορών - Ενστάσεις 
Α̟οσφράγιση φακέλου συµµετοχής 

 
Στις 31/10/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ̟.µ., στα γραφεία της Περιφέρειας 

Η̟είρου, σε δηµόσια συνεδρίαση, 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 φάκελο συµµετοχής κάθε 
διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της 
οικονοµικής ̟ροσφοράς µονογράφεται αλλά δεν α̟οσφραγίζεται. Κατά την α̟οσφράγιση η 
Ε̟ιτρο̟ή δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των δικαιολογητικών των 
διαγωνιζόµενων, ̟ρος τους όρους της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. 

Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε̟τοµερή έλεγχο ως 
̟ρος την ακρίβεια, ̟ληρότητα και ε̟άρκεια των υ̟οβληθέντων στοιχείων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής 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 υ̟οβάλει ελλι̟ή στοιχεία ή των ο̟οίων τα 
υ̟οβληθέντα δεν ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας. Α̟οδεκτοί γίνονται όσοι 
̟ροσφέροντες έχουν υ̟οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της ̟αρούσας και 
εφόσον αυτά ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας. 

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα 
Αρχή εκδίδει σχετική α̟όφαση η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους µε 
τηλεοµοιοτυ̟ία και στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 
Μετά την ενηµέρωσή τους για το α̟οτέλεσµα, οι διαγωνιζόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλουν 
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ένσταση ε̟ί του α̟οτελέσµατος εντός των ε̟όµενων τριών εργάσιµων ηµερών (Π∆ 
118/2007, άρθρο 15). Η ένσταση υ̟οβάλλεται στην Κεντρική Γραµµατεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Η̟είρου, αξιολογείται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και α̟οφαίνεται τελεσίδικα η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Η̟είρου.  

 
Α̟οσφράγιση φακέλου «Οικονοµικής ̟ροσφοράς» 
Η α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ̟ροσφοράς γίνεται µόνο για τους 

διαγωνιζόµενους, των ο̟οίων οι ̟ροσφορές δεν α̟ορρίφθηκαν, σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου 
καθορίζεται και γνωστο̟οιείται µε σχετική ̟ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών των λοι̟ών διαγωνιζοµένων δεν α̟οσφραγίζονται, 
αλλά ε̟ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ε̟ιλεγέντα 
Ανάδοχο. 

Η Ε̟ιτρο̟ή σε δηµόσια συνεδρίαση, α̟οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών 
̟ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και τις σφραγίσει, ανακοινώνει τις ̟ροσφερόµενες 
τιµές. Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις οικονοµικές ̟ροσφορές και 
συντάσσει ̟ρακτικό, µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές, τις 
τιµές των α̟οδεκτών ̟ροσφορών, συντάσσει τον ̟ίνακα τελικής κατάταξης των 
διαγωνιζοµένων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή και ̟ροτείνει το µειοδότη. 

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα 
Αρχή εκδίδει σχετική α̟όφαση η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενοι µε 
τηλεοµοιοτυ̟ία. Μετά την ενηµέρωσή τους για το α̟οτέλεσµα, οι διαγωνιζόµενοι µ̟ορούν 
να κάνουν ένσταση ε̟ί του α̟οτελέσµατος εντός των ε̟όµενων τριών εργάσιµων ηµερών 
(Π∆ 118/2007, άρθρο 15). Η ένσταση υ̟οβάλλεται στην Κεντρική Γραµµατεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Η̟είρου, αξιολογείται α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και α̟οφαίνεται τελεσίδικα η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Η̟είρου. 

∆ιευκρινήσεις, τρο̟ο̟οιήσεις, α̟οκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της ̟ροσφοράς 
̟ου δίδονται α̟ό τους ̟ροσφέροντες ο̟οτεδή̟οτε µετά την κατάθεση των ̟ροσφορών τους, 
δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ̟ου θέτουν όρο ανα̟ροσαρµογής της τιµής, αντι̟ροσφορές, 
εναλλακτικές ̟ροσφορές, ̟ροσφορές ̟ου είναι αόριστες και ανε̟ίδεκτες εκτίµησης ή είναι 
υ̟ό αίρεση, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Υ̟ερβολικά χαµηλή οικονοµική ̟ροσφορά, 
της ο̟οίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% του ∆ιάµεσου (median) των 
α̟οδεκτών οικονοµικών ̟ροσφορών, είναι δυνατόν να α̟ορριφθεί. 

Εφόσον η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει α̟αραίτητο, δύναται να ζητηθούν α̟ό τους 
ενδιαφεροµένους να καταθέσουν ε̟ι̟λέον στοιχεία για διευκρίνιση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων και του εξο̟λισµού ̟ρος χρήση στο έργο. 
 Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι έγκυρες ̟ροσφορές είναι ισότιµες, τελικός Ανάδοχος 
ε̟ιλέγεται ο µειοδότης ̟ου ̟ροκύ̟τει κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
̟ροσφέροντες ̟ου είχαν ισότιµες ̟ροσφορές. 
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ΑΡΘΡΟ 6  
Κατακύρωση Α̟οτελέσµατος ∆ιαγωνισµού - Σύναψη Σύµβασης – Εγγυήσεις 

 
 Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο 
̟ροσφέρων, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 
̟αραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υ̟οβάλει, σε σφραγισµένο 
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα ο̟οία α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 19 ̟αρ.6 του Π.∆. 118/07 : 
1. Πλήρη στοιχεία της Νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (Καταστατικό της Εταιρείας και ΦΕΚ 
δηµοσίευσής του) ή υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι ̟ροσω̟ική ε̟ιχείρηση και 
στερείται καταστατικού. 
2. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
3. Πρόσφατο ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής ̟ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου 

ε̟ιµελητηρίου ή ισοδύναµων  οργανώσεων.  
4. Πρόσφατο α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ̟ροσώ̟ου ή του 
νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση ̟οινικού δικαστηρίου 
για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, α̟άτης, εκβίασης, ̟λαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκο̟ίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και 
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες.  
5. Υ̟εύθυνη δήλωση ορισµού τεχνικού ασφαλείας του έργου εκ µέρους του Αναδόχου, ο 
ο̟οίος θα είναι ο α̟οκλειστικός υ̟εύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
6. Πίνακα του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχοληθεί στο έργο και αναλυτικά βιογραφικά 
αυτού. Η οµάδα εργασίας θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελείται τουλάχιστον α̟ό τρία (3) άτοµα, ένα (1) 
α̟ό τα ο̟οία θα είναι α̟αραίτητα Συντηρητής Αρχαιοτήτων και ‘Έργων Τέχνης, µε 
αναγνωρισµένους τίτλους σ̟ουδών τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), ενώ τα 
υ̟όλοι̟α µ̟ορεί να είναι και Τεχνικοί Συντήρησης ∆.Ε. 

Μετά την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού ο Ανάδοχος θα ̟ροσκληθεί 
για την υ̟ογραφή της σύµβασης, εντός εύλογης ̟ροθεσµίας ̟ου θα ̟ροσδιορίζεται στην 
̟ρόσκληση.  
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός στον Ανάδοχο και αυτός δεν 
̟ροσέλθει ή δεν ̟ροσκοµίσει τα κατωτέρω ̟ιστο̟οιητικά µετά α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίηση 
της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να 
κηρύξει έκ̟τωτο τον Ανάδοχο µε α̟λή δήλωσή της και να κατακυρώσει το ∆ιαγωνισµό στον 
ε̟όµενο µειοδότη ή να κηρύξει το ∆ιαγωνισµό άγονο. 
 Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο µειοδότης υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε 
̟οσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ 23% , σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 και το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Η 
εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική 
̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των εργασιών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των τυχών 
α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε̟ιστολής ̟ρέ̟ει να λήγει µε την ε̟ιστροφή τους στο 
̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου τις εξέδωσε. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟άροχων υ̟ηρεσιών η εγγύηση 
̟εριλαµβάνει και τον όρο της ̟αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007. Εάν η έκδοση της 
εγγυητικής ε̟ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε̟ειδή ο εκδότης 
της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα 
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συνοδεύεται υ̟οχρεωτικώς α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει 
όρο ότι σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα̟ού και του ελληνικού κειµένου 
υ̟ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε̟ιστολή 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 -∆ιάρκεια εκτέλεσης 

 
Oι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών θα ξεκινήσουν µε την υ̟ογραφή της σύµβασης 
και θα εξελίσσονται κατό̟ιν συνεννόησης και µε τους ε̟ιβλέ̟οντες του έργου, αλλά και 
λαµβάνοντας υ̟όψη τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στην ̟εριοχή, µέχρι και 
30/06/2015, µε δικαίωµα ̟αράτασης στα ̟λαίσια των ορίων του ̟ρογράµµατος 
χρηµατοδότησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 -Όροι εκτέλεσης των εργασιών 
 

 Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας για τη «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», σύµφωνα µε τη συνηµµένες 
Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Α΄), θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στον χώρο της Ι.Μ.  και η 
̟αράδοση – ̟αραλαβή του έργου θα γίνει στον ίδιο χώρο. Η ε̟ίβλεψη των εργασιών θα 
γίνεται α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες και το αρµόδιο ̟ροσω̟ικό του έργου. 

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν µε την υ̟ογραφή της σύµβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν 
αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του, κηρύσσεται έκ̟τωτος. Εκτός των φυσικών 
καθυστερήσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του 
̟ροσω̟ικού του Αναδόχου στα ̟αρα̟άνω αναφερόµενα, µετά α̟ό τρεις έγγραφες 
συστάσεις έχουν ως α̟οτέλεσµα να κηρυχθεί έκ̟τωτος ο Ανάδοχος. 

Έγγραφες συστάσεις µ̟ορεί να είναι: αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, 
ειδο̟οίηση µέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ̟ου θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή fax στον 
αριθµό ̟ου θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης, έγγραφη ε̟ιστολή ή 
µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο νόµιµο τρό̟ο κρίνει ο φορέας του έργου. 

Η κατ’ ε̟ανάληψη χρονοτριβή στην εκτέλεση των εργασιών δίνει το δικαίωµα στην 
Περιφέρεια Η̟είρου να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Η ολοκλήρωση του έργου γίνεται µέχρι τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος και η 
̟αράδοση αυτού, κατό̟ιν έγγραφης ειδο̟οίησης του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί. Το έργο θα 
̟αραδοθεί εξ ολοκλήρου και όχι τµηµατικά. 

Η ̟αραλαβή του έργου γίνεται τµηµατικά σε τέσσερεις φάσεις και σύµφωνα µε τα 
άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση, α̟ό την 
αρµόδια τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής Εργασιών του Έργου, ̟ου θα οριστεί α̟ό την 
αναθέτουσα αρχή. Η Ε̟ιτρο̟ή, αφού διενεργήσει τους α̟αραίτητους ̟οιοτικούς και 
̟οσοτικούς ελέγχους, ̟αραλαµβάνει τµηµατικά το έργο σε τέσσερεις φάσεις, θεωρώντας την 
τέταρτη ως την τελική ̟αράδοση του έργου α̟ό τον ανάδοχο.  

Οι ειδικότεροι και λε̟τοµερείς όροι εκτέλεσης του έργου θα ̟εριγραφούν αναλυτικά 
στη σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί µε τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 -Τρό̟ος ̟ληρωµής 
 

Η ̟ληρωµή θα γίνει σε τέσσερις (4) ισό̟οσες δόσεις κατά την ̟ρόοδο των εργασιών 
µε την εκάστοτε κατ’ εκτίµηση ολοκλήρωση του 25% του ̟οσοστού του συνόλου των 
εργασιών (1η δόση -25%, 2η δόση-50%, 3η δόση-75%, 4η δόση-100%). Με την ολοκλήρωση 
των εκάστοτε συµφωνηθεισών εργασιών και µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή 
αυτών, η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής Εργασιών του Έργου θα ελέγξει την τήρηση της 
̟οσότητας και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, ̟ου συνοδεύει την ̟αρούσα διακήρυξη και εν 
συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. Το τελικό ̟ρωτόκολλο 
̟αραλαβής για την ̟ληρωµή της τέταρτης και τελευταίας δόσης θεωρείται το τελικό 
̟ρωτόκολλο και την οριστική ̟αράδοση του έργου.  

Το εκάστοτε 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 στο Λογιστήριο της 
Υ̟ηρεσίας 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, 
3. Φάκελος µε ̟λήρη καταγραφή των εκτελεσθέντων εργασιών: αναφορά ̟εριγραφής 
εκτελεσθέντων εργασιών συνοδευόµενη α̟ό αρχείο φωτογραφικής και σχεδιαστικής 
τεκµηρίωσης του έργου (ό̟οτε α̟αιτείται α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα οµάδα) σε ηλεκτρονική ή 
έντυ̟η µορφή, καθηµερινό ηµερολόγιο εργασιών µε τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης 
̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν (σε ηλεκτρονική και έντυ̟η µορφή) και οτιδή̟οτε άλλο κριθεί 
α̟αραίτητο α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα οµάδα, καθώς και ό̟οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν 
ζητηθεί α̟ό το Λογιστήριο της Υ̟ηρεσίας. 

 
Οι ̟όροι χρηµατοδότησης του έργου θα ̟ροέλθουν α̟ό ̟ιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ318/8 µε Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural 
Routes- Περιφέρεια Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς 
Mονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά). 

 
Οι όροι σχετικά µε την καταβολή του οικονοµικού ανταλλάγµατος θα τεθούν κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα στη σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 11.- Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να 

καταθέσει, κατά την υ̟ογραφή της Σύµβασης, εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένου γι’ αυτό 
το σκο̟ό ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ̟αρούσας. Το ύψος της εγγυητικής 

ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 23%, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα 
στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 και το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Η εγγυητική ε̟ιστολή 
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καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική 
̟αραλαβή των εργασιών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των τυχών α̟αιτήσεων α̟ό τους 
δύο συµβαλλόµενους.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε̟ιστολής  ̟ρέ̟ει να λήγει µε την ε̟ιστροφή τους 
στο ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου τις εξέδωσε. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟άροχων υ̟ηρεσιών η εγγύηση 
̟εριλαµβάνει και τον όρο της ̟αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007. Εάν η έκδοση της 
εγγυητικής ε̟ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε̟ειδή ο εκδότης 
της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα 
συνοδεύεται υ̟οχρεωτικώς α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει 
όρο ότι σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα̟ού και του ελληνικού κειµένου 
υ̟ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε̟ιστολή 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 Ακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

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

Αρχής στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007. 
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. 
 Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε 
αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 – Λοι̟ές ̟ληροφορίες 

 
Ό,τι δεν αναγράφεται στην ̟αρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.). 
Περίληψη της ̟αρούσης να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.), 
■ «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» 

των Αθηνών, 
■ « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» των Ιωαννίνων, 
■ « ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» των Ιωαννίνων και 
■ «7 ΜΕΡΕΣ» (εβδοµαδιαία) των Ιωαννίνων. 

 Ενηµερώνονται οι υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι 
δα̟άνες δηµοσίευσης της ̟ερίληψης της διακήρυξης, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, θα 
καταβάλλονται, σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟ό τον ̟ροµηθευτή ̟ου θα ανακηρυχθεί ανάδοχος 
α̟ευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ερισσοτέρων του ενός αναδόχων, 
ο ε̟ιµερισµός της δα̟άνης γίνεται µε βάση το ύψος των ε̟ιµέρους συµβάσεων (̟οσοστό 
ε̟ί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

Η ̟αρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σε 
όλες τις ενδιαφερόµενες υ̟ηρεσίες, µε ευθύνη των ̟ροϊσταµένων. 

 
Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, ̟αρέχεται, µε ελεύθερη 
̟ρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr. Ωστόσο, η Αναθέτουσα 
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Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική ̟ροσ̟άθεια, δεν µ̟ορεί σε καµιά ̟ερί̟τωση να 
εγγυηθεί την ορθότητα, ̟ληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων ̟ου βρίσκονται στις 
ηλεκτρονικές της σελίδες, λόγω µη ̟λήρους ̟ροστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως 
εκ τούτου, οι ̟αραλή̟τες του Τεύχους του ∆ιαγωνισµού υ̟οχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες µέρες α̟ό την ̟αραλαβή της, να το ελέγξουν α̟ό ά̟οψη ̟ληρότητας, σύµφωνα 
µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον δια̟ιστώσουν ο̟οιαδή̟οτε ̟αράλειψη να το 
γνωρίσουν έγγραφα στην Περιφέρεια Η̟είρου - ∆ιεύθυνση Οικονοµικού ζητώντας νέο 
̟λήρες αντίγραφο. 

 
Οι φάκελοι συµµετοχής υ̟οβάλλονται µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, αρκεί να ̟εριέλθουν 

στην υ̟ηρεσία, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία (̟ροθεσµία) ̟ου αναφέρεται στο άρθρο 
4 της ̟αρούσης. 

Η Υ̟ηρεσία δε φέρει ευθύνη για το ̟εριεχόµενο των φακέλων, ούτε για ο̟οιοδή̟οτε 
καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα ̟αραλαµβάνει φακέλους και λοι̟ά έγγραφα α̟ό 
ο̟οιοδή̟οτε ταχυδροµικό κατάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν α̟οκλειστικά την ευθύνη 
της έγκαιρης υ̟οβολής των ̟ροσφορών τους. Εκ̟ρόθεσµη άφιξη και ̟ρωτοκόλληση 
φακέλου έχει ως συνέ̟εια τον α̟οκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1/ Ε̟ιµελητήριο Ιωαννίνων 
Χ. Τρικού̟η – Ο̟λ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
2/ Εµ̟ορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
Χ. Τρικού̟η – Ο̟λ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
3/Εµ̟ορικό Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο 
Αθηνών 
Ακαδηµίας 7 Αθήνα 106 31 
4/ ∆ιεθνές Εµ̟ορικό Ε̟ιµελητήριο 
Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82 
5/ Βιοτεχνικό Ε̟ιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 18 Αθήνα 106 71 
6/ Τ.Ε.Ε. Νίκης 4, 10248 Αθήνα 
7/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων 
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57 
8/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
Μεσογείων 119 
Τ.Κ. 101 92 Αθήνα 
9/ 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Βυζαντινό Μουσείο 
452 21 Κάστρο Ιωαννίνων 
 

Συνηµµένα:  

1. Παράρτηµα Α΄: Τεχνική Περιγραφή – 

Τεχνικές Προδιαγραφές-Προϋ̟ολογισµός 

έργου 

2. Παράρτηµα Β΄: Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο 

οικονοµικής ̟ροσφοράς 

3. Παράρτηµα Γ’ : Υ̟όδειγµα αίτησης 

                                Υ̟όδειγµα Υ̟εύθυνης 

∆ήλωσης 

4. Παράρτηµα ∆΄: Υ̟όδειγµα Σύµβασης 

 

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
                                                                                              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. 
ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ08/3698/100232/18-10-2010 εγκριθείσα «Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών Ι.Μ. 
Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά – Θεσπρωτίας». 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στον συνοικισµό Καµίτσιανη του Τσαµαντά, ο οποίος απέχει οδικώς 

από τους Φιλιάτες 32 χλµ. Η Μονή οικοδοµήθηκε το 1758-1773 και ήταν από τα πλουσιότερα µοναστήρια 
στην ακµή της. Σήµερα είναι µετόχι της µονής Γηροµερίου και ιστορικό διατηρητέο µνηµείο (ΦΕΚ 473/17-
12-62 τ.Β΄ και 239/30-6-64 τ.Β΄). 

Από τη µονή σώζεται σήµερα µόνο το καθολικό της, εξωτερικών διαστάσεων 16,5 x 9,2 περίπου, το 
οποίο ανήκει στο ρυθµό των τρίκλιτων σταυρεπίστεγων, τετρακιονίων βασιλικών µε τρούλο. Αποτελείται 
από ένα µικρό πρόπυλο, κυρίως ναό και Ιερό Βήµα.  

Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο περιτοιχισµένου χώρου που στην ανατολική του πλευρά υπάρχει το 
κοιµητήριο, το οποίο άπτεται σχεδόν του ναού. Ολόκληρο το συγκρότηµα του ναού προστατεύεται από 
ψηλό λιθόκτιστο µαντρότοιχο. Τα κτήρια στα οποία στεγάζονταν τα κελιά, η τράπεζα και άλλοι βοηθητικοί 
χώροι του µοναστηριού βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση.  

   
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

  

  
Οι τοιχογραφίες παρουσιάζουν µια σειρά προβληµάτων που οφείλονται σε φυσικά φαινόµενα, σε 

ανθρώπινες επεµβάσεις αλλά και στη δράση διαφόρων διαβρωτικών παραγόντων.  
 

� Υγρασία 
      Κατά το χρόνο σύνταξης της µελέτης, κυρίαρχο πρόβληµα αποτελούσε η είσοδος υγρασίας 

(ανερχόµενη, ρωγµές στην τοιχοποιία, στέγη, παράθυρα) µε τις συνεπακόλουθες φθορές όπως 
εµφάνιση αλάτων, απώλεια πρόσφυσης, κονιορτοποιήσεις κλπ.  
         Για την αντιµετώπιση του έντονου προβλήµατος της υγρασίας πραγµατοποιήθηκαν επεµβάσεις 
από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εξασφάλισαν την πλήρη στεγανοποίηση του 
µνηµείου.  
        Φυσικά οι επιπτώσεις της παρατεταταµένης επίδρασης της υγρασίας στις τοιχογραφίες 
παραµένουν, όπως εναποθέσεις αλάτων, κονιορτοποιήσεις και απολεπίσεις, φαινόµενα που 
εντοπίζονται κατά τόπους σε ολόκληρη την έκταση των τοιχογραφιών. 
 
� Ρωγµές 

          Οι ρωγµές που εµφανίζονται σήµερα στις τοιχογραφίες προέρχονται από τη µηχανική 
καταπόνηση  και τα φορτία που δέχτηκε το κτίριο κατά τη διάρκεια σεισµών. 
          Η αντιµετώπισή τους στη συντήρηση, αφορά προβλήµατα που δηµιουργούν οι ρωγµές στην 
επιφάνεια των τοιχογραφιών, κυρίως τη µερική απώλεια πρόσφυσης του υποστρώµατος γειτονικών 
τους περιοχών και την οπτική ασυνέχεια της ζωγραφικής.  
          Εντοπίζονται σε ενώσεις τοίχων, στις καµάρες, τα τόξα και τους τρούλους της οροφής και κοντά 
σε ανοίγµατα (πόρτες-παράθυρα), σε όλα δηλαδή τα ευπαθή σηµεία της κατασκευής.  
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� Απώλεια πρόσφυσης του υποστρώµατος 
        Περιλαµβάνονται οι περιοχές εκείνες που το υπόστρωµα έχει χάσει την πρόσφυσή του µε την 
τοιχοποιία χωρίς όµως να έχει αποσπασθεί.  Είναι το πρόδροµο φαινόµενο, που οδηγεί, αν εξελιχθεί, 
σε απώλειες ζωγραφικής και υποστρώµατος. Οφείλονται στη µηχανική καταπόνηση λόγω, κυρίως, της 
σεισµικής δραστηριότητας, στην είσοδο της υγρασίας ή σε συνδυασµό αυτών.  

     Εµφανίζονται κοντά σε ρωγµές, στα όρια απωλειών και σε περιοχές δίπλα σε ανοίγµατα.  
   

� Απώλειες του υποστρώµατος - κενά 
      Περιλαµβάνονται οι περιοχές εκείνες που το υπόστρωµα έχοντας χάσει εντελώς την πρόσφυσή 

του µε την τοιχοποιία, έχει αποσπασθεί. Οφείλονται, στη µηχανική καταπόνηση λόγω, κυρίως, της 
σεισµικής δραστηριότητας, στην είσοδο της υγρασίας ή σε συνδυασµό αυτών.  
       Εµφανίζονται κοντά σε ρωγµές, δίπλα σε ανοίγµατα και σε χαµηλές περιοχές.  

    
� Απολεπίσεις & Κονιορτοποιήσεις  

        Στις τοιχογραφίες είναι συνήθως συνδυαστική φθορά, που δηµιουργείται στο ζωγραφικό στρώµα, 
µε τη µείωση της συνεκτικότητάς του, ως πρόδροµο φαινόµενο, συχνά µαζί µε τµήµα του 
υποστρώµατος και τη σταδιακή του απώλεια.  
        Οφείλεται κυρίως, στη δράση της υγρασίας.  
        Εντοπίζονται κυρίως στη ζώνη εξάτµισης της ανερχόµενης υγρασίας αλλά και στις περιοχές που 
εισήλθε υγρασία από κατασκευαστικές ατέλειες (στέγη-παράθυρα). Περιβάλλονται από περιοχές 
εµφάνισης αλάτων, που µε τους επαναλαµβανόµενους κύκλους δηµιουργίας τους, οδηγούν σταδιακά 
σε αποσπάσεις της ζωγραφικής.  

  

� Νεότερα κονιάµατα 
        Αφορούν περιοχές όπου το στρώµα ζωγραφικής και προετοιµασίας (intonaco + arriccio) έχει 
αποσπασθεί εντελώς από τον τοίχο µε τη δράση των διαφόρων παραγόντων φθοράς αλλά και από 
άστοχες ενέργειες, όπως η εγκατάσταση ηλεκτρικής καλωδίωσης σκάβοντας τµήµατα των 
τοιχογραφιών. Επίσης, οι ρωγµές δηµιούργησαν σηµαντικά κενά και έχει προστεθεί κάποιο κονίαµα 
συγκράτησης, προκειµένου να αποτραπεί η επέκταση της φθοράς στην τοιχογραφία. Έχουν 
τοποθετηθεί σε διαφορετικές περιόδους στο µνηµείο µε αποτέλεσµα να έχουν διαφορετικό χρώµα, 
σύσταση και κοκκοµετρία.   
        Βρίσκονται διάσπαρτα σε χαµηλές κυρίως περιοχές, γύρω από τις πόρτες αλλά και ψηλότερα 
όπως για παράδειγµα σε µεγάλες ρωγµές και γύρω από τα παράθυρα.  

 

�  Επιχρωµατισµοί - Ασβεστώµατα 
        Αφορούν τα διαδοχικά επιχρίσµατα ασβέστη ή και χρωµάτων  
         Βρίσκονται στη χαµηλή ζώνη της πρόθεσης και σε κάποιες ακόµα χαµηλές περιοχές, κάτω 
συνήθως από τους όρθιους αγίους.  

  

� Σταξίµατα κεριών και χρωµάτων 
   Βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χαµηλή περιµετρική ζώνη των τοιχογραφιών µε µικρή όµως 
ένταση.  

  
�  Αιθάλη 

     Ένας άλλος παράγων διάβρωσης είναι το στρώµα σκόνης και αιθάλης που έχει επικαθίσει σε κάθε 
επιφάνεια των τοιχογραφιών. ∆ηµιουργείται από τη χρήση κεριών κακής ποιότητας (παραφίνες) σε 
συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισµού. Το στρώµα αυτό µαζί µε τη σκόνη που επικάθεται πάνω, δεσµεύει 
και συγκρατεί υγρασία από την ατµόσφαιρα, µεταφέρει τους διαβρωτικούς παράγοντες σε άµεση και 
συνεχή επαφή µε την τοιχογραφία δηµιουργώντας επιπλέον µια δυσδιάλυτη κρούστα.  
        Παρατηρείται σε ολόκληρη την επιφάνεια των τοιχογραφιών χωρίς όµως µεγάλη ένταση και σε 
σχεδόν οµοιόµορφο στρώµα. 
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� Χαράγµατα 
      Αφορούν χαράξεις ονοµάτων και σχεδίων, επιτηδευµένες προσπάθειες αλλοιώσεων ή απλώς 
ατυχήµατα. Βρίσκονται και αυτά διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χαµηλή περιµετρική ζώνη των 
τοιχογραφιών. 

  

  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
  

  Ο σχεδιασµός των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών περιλαµβάνει τα εξής:  
  
 i) Στερέωση της ζωγραφικής. Αφορά κυρίως τις κονιορτοποιήσεις και απολεπίσεις του χρώµατος.  
 ii) Στερέωση του υποστρώµατος.  
Ειδικότερα, το πρόβληµα της στερέωσης εντοπίζεται στην απώλεια πρόσφυσης του INTONACO από το 
ARRICCIO και την τοιχοποιία. 
iii) Αφαίρεση των νεότερων κονιαµάτων.  
iv) Καθαρισµός της αιθάλης, των αλάτων και των λοιπών επικαλύψεων της ζωγραφικής επιφάνειας 
(επιχρωµατισµοί, ασβεστώµατα, σταξίµατα κεριών, κλπ). 
v) Εφαρµογή νέων κονιαµάτων.  
vi) Αισθητική αποκατάσταση. 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
  

i) Για τη στερέωση της ζωγραφικής: 

Εφαρµογή διαλύµατος υδατοδιαλυτής ακρυλικής ρητίνης (ενδεικτικά: Hydroground 3-5%) στα σηµεία των 
απολεπίσεων, σηµειακά, µε λεπτό πινέλο και κατάλληλη αραίωση ώστε να µη δηµιουργηθεί φιλµ στην 
επιφάνεια.  Θα προηγηθεί διαβροχή της επιφάνειας για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή.  
  

ii) Για τη στερέωση του υποστρώµατος: 

  Στο µέτρο, που µετά την εφαρµογή των ενεµάτων συνεχίζουν να υφίστανται ευπαθείς 
αποκολληµένες περιοχές, προτείνεται η προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας µε κατάλληλο Ιαπωνικό 
χαρτί και C.M.C. (καρβοξυ-µεθυλο- κυτταρίνη) όπου χρειάζεται και στη συνέχεια προσθέτουµε µίγµα που 
αποτελείται από: 

- υδραυλική άσβεστο 
- θηραϊκή γη (σε µεγαλύτερα κενά)  
- µικρή ποσότητα υδατοδιαλυτής ακρυλικής ρητίνης (ενδεικτικά : Primal AC-532K).  
- Γλυκονικό Νάτριο (για αποφυγή της µείωσης του όγκου του διαλύµατος κατά το στέγνωµα) 
- Απιονισµένο Νερό 

 Η στερέωση θα γίνει σε διαφορετικά στάδια µε µεταβαλλόµενη πυκνότητα µίγµατος. Ξεκινώντας µε ένα 
πολύ ρευστό µίγµα ικανό να γεµίσει µικρά κενά και αυξάνοντας την πυκνότητά του ανάλογα µε το µέγεθος 
των αποκολλήσεων. 
  
 iii)  Για τον καθαρισµό της αιθάλης θα χρησιµοποιηθεί απιονισµένο νερό και σε περιοχές που 
πιθανώς υπάρχει αυξηµένη επιφανειακή τάση από τις συσσωµατώσεις των µορίων της αιθάλης, 
προτείνεται η χρήση αραιού υδατικού διαλύµατος διττανθρακικού νατρίου και διττανθρακικού αµµωνίου.   
Για την αφαίρεση των αλάτων προτείνεται η εφαρµογή διαδοχικών επιθεµάτων υδρόφιλου βαµβακιού µε 
απιονισµένο νερό και εναλλακτικά σε πιο δύσκολες περιοχές το διάλυµα ΑΒ 57 που αποτελείται από:  
 νερό    1000 γρ. 
 διττανθρακικό αµµώνιο   30 γρ. 
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 διττανθρακικό Νάτριο   50 γρ. 
 Desogen (αναλογίας 10%)  25 γρ. 
 CMC      6 γρ.       
Σε πιο ανθεκτικά άλατα καθώς και σ' αυτά που έχουν σχηµατίσει σκληρές επικαθίσεις και εξανθήµατα θα 
γίνει και χρήση µηχανικών µέσων για την αφαίρεσή τους.    
 Η αφαίρεση των επιχρωµατισµών στα σηµεία που επικαλύπτουν ζωγραφική επιφάνεια προτείνεται 
να γίνει µε µηχανικό τρόπο και µε παροχέτευση θερµού αέρα ελεγχόµενης θερµοκρασίας και έντασης, 
όπου χρειαστεί.  
Για την αποµάκρυνση σταξιµάτων από κεριά και χρώµατα προτείνεται η αφαίρεση µε µηχανικό τρόπο και 
µε τη βοήθεια θερµού αέρα ελεγχόµενης έντασης και θερµοκρασίας. Εναλλακτικά, προτείνεται και η χρήση 
οργανικών διαλυτών όπως το white spirit . 
Η αφαίρεση ασβεστωµάτων προτείνεται να γίνει µε µηχανικό τρόπο. 
Οι µικροοργανισµοί, που σε κάποια έκταση αναπτύσσονται σε σηµεία αυξηµένης υγρασίας, προκαλούν 
µικρής έκτασης προβλήµατα. Με την αποµάκρυνσή τους κατά το στάδιο του καθαρισµού και τη χρήση 
ελαφρών βιοκτόνων µπορούν να αντιµετωπιστούν επαρκώς.  
  
 iv) Η αφαίρεση των νεότερων κονιαµάτων θα γίνει µε µηχανικό τρόπο και χρήση µικροεργαλείων 
και καλεµιών. Τα κενά θα συµπληρωθούν µε κονίαµα που θα περιέχει υδραυλική άσβεστο, άµµο 
κοσκινισµένη και πλυµένη, κεραµιδόσκονη και µικρή ποσότητα PVA σε αναλογία που θα καθοριστεί στην 
τελική φάση σύµφωνα µε τον επιθυµητό τόνο και σε ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο από αυτό της 
ζωγραφικής. Προηγουµένως θα καθαριστούν οι ακµές της τοιχογραφίας και θα στερεωθούν µε υδατικό 
ακρυλικό διάλυµα.   
  
 v) Κατά την αισθητική αποκατάσταση, σε ότι αφορά τη χρωµατική συµπλήρωση σε σηµεία 
απώλειας της ζωγραφικής, όπου είναι ορατή η προετοιµασία και χωρίς να επικαλύπτουν το αυθεντικό 
ζωγραφικό στρώµα, προτείνεται να γίνουν πάτινες χρησιµοποιώντας τέµπερες. 
 Τα υλικά και οι µέθοδοι επέµβασης θα είναι τα προαναφερόµενα. Στην πορεία των εργασιών θα 
καθοριστούν µε ακρίβεια οι αναλογίες τους µε βάση την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους. 
 Τέλος, για την καλή διατήρηση των τοιχογραφιών µετά τις εργασίες συντήρησής τους είναι 
απαραίτητη η εξασφάλιση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατά προτίµηση, χωρίς περιστασιακή 
χρήση θερµαντικών σωµάτων, που προκαλούν απότοµες αυξοµειώσεις και στη σχετική υγρασία. 

Επίσης, όλες οι εγκαταστάσεις, π.χ. παροχής ηλεκτρικού, συναγερµοί, ηχητικά κλπ., πρέπει να 
γίνουν ύστερα από µελέτη και µε τρόπο που δεν θα θίγει την αισθητική και φυσική ακεραιότητα των 
τοιχογραφιών.  

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

���� Ικριώµατα: Τα ικριώµατα που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση του προσωπικού θα πρέπει 
να πληρούν τις προδιαγραφές του Π∆ 778/1980 ΦΕΚ 193/Α/26.08.1980 και να συνοδεύονται από 
βεβαίωση σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4.445/1993 (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93). Ο ανάδοχος του 
έργου θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή αυτών και την τήρηση της κείµενης ελληνικής και 
κοινοτικής νοµοθεσίας περί κατασκευής ικριωµάτων.  

���� Υλικά: Όλα τα υλικά που θα προσκοµιστούν στο έργο θα καθορίζονται λεπτοµερώς κατόπιν 
συνεννόησης µε την οµάδα επίβλεψης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά προέλευσης και 
καταλληλότητας. Οποιοδήποτε υλικό κρίνεται ακατάλληλο, θα αποµακρύνεται και θα αντικαθίσταται. 

���� Μηχανήµατα: Όλα τα µηχανήµατα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να φέρουν 
τα πιστοποιητικά καταλληλότητας (άδεια λειτουργίας, ασφάλεια κλπ). 

���� Ασφάλεια εργαζοµένων: Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων 
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3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

���� Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία και διαθέτει το 
απαιτούµενο για το σκοπό αυτό εξειδικευµένο προσωπικό. 

���� Πριν από κάθε επέµβαση θα κατατεθούν αναλυτική φωτογραφική και γραφική τεκµηρίωση της 
κατάστασης διατήρησης και της παθολογίας των τοιχογραφιών. 

���� Κατά την αφαίρεση των ασβεστοκονιαµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων θα προηγηθούν δοκιµαστικές 
τοµές ώστε να διαπιστώνεται η ύπαρξη τυχόν υπολειµµάτων παλαιότερων στρωµάτων. 

���� Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθηµερινό ηµερολόγιο για τις εργασίες που θα εκτελεί. Με το πέρας 
των εργασιών θα συνταχθεί «µητρώο έργου» µε αναλυτική περιγραφή και φωτογραφική τεκµηρίωση 
όλων των σταδίων εκτέλεσης των εργασιών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Αντίγραφο του 
φακέλου µε όλα τα στοιχεία της τεκµηρίωσης των επεµβάσεων θα κοινοποιηθεί στην 8η Εφορία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

���� Η συνολική τοιχογραφηµένη επιφάνεια εκτιµάται στα 260,00 τ.µ. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Εργασία, υλικά, εξοπλισµός 157.929,76 € 

  ΦΠΑ 23% 36.323,84 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 194.253,60 € 

 
 
 

Η επιβλέπουσα σε θέµατα συντήρησης 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυγή Ευθυµιάδου 
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 

στην 8η Ε.Β.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης 

Τσαµαντά». 
 

Κωδικός Πράξης  2013ΕΠ31880010 ΣΑΕΠ318/8 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθµ. ∆ιακήρυξης: 100124/8688/23/09/2014 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Της Ε̟ιχείρησης ή Ένωσης / Κοινο̟ραξίας Ε̟ιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………… 
΄Έδρας ……………….…… Οδός …………………… αριθµ. … 
Ταχ. Κώδικας …… Τηλέφωνο …………… FAX  …..  Εmail …………………………. 
 
ΠΡΟΣ: Την Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο   

«Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης 

Τσαµαντά». 
Αφού έλαβα γνώση :  
1. της σχετικής διακήρυξης. 
2. της συνηµµένης Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών, 
3. των στοιχείων ̟ου αναφέρονται σ΄ αυτή, και στα υ̟όλοι̟α συµβατικά τεύχη, των όρων ̟ου έχουν τεθεί και 

τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, υ̟οβάλλω την ̟ροσφορά αυτή και δηλώνω ότι α̟οδέχοµαι όλα αυτά 
ανε̟ιφύλακτα και αναλαµβάνω την εκτέλεση του ̟αρα̟άνω έργου, µε τα κατωτέρω ̟οσά. 

 

 ολογράφως αριθµητικώς µέχρι 
δεύτερου δεκαδικού 

ψηφίου 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

(ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

  

Φ.Π.Α. 23%   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ) 

  

Ηµεροµηνία:…………………… 

                                                                                                                          Ο ̟ροσφέρων 

 (Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
 

ΑΠΟ: 
 
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
FAX: 
E-MAIL: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ: 
 
 
 
 
ΑΦΜ: 
∆ΟΥ: 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
 
 
Ο κάτωθι υ̟ογεγραµµένος  
 
 

µε έδρα …………………………… 
………………………..α̟οδεχόµενος 
όλους τους όρους της υ̟’ αριθµ. 
100124/8688/23/09/2014 διακήρυξης, 
̟αρακαλώ ό̟ως κάνετε α̟οδεκτή την 
αίτησή µου για συµµετοχή στον 
ανοιχτό µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό ̟ου 
αφορά τη «Συντήρηση των 
τοιχογραφιών στο καθολικό της 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Καµίτσιανης Τσαµαντά» Η 
̟ροσφορά ισχύει ε̟ί εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες, α̟ό την ε̟οµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και 
για το χρόνο ̟ου τυχόν κληθώ και 
α̟οδεχθώ να ̟αρατείνω την ισχύ της 
̟ροσφοράς µου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία…….. 
 
 
 
 
 

(υ̟ογραφή – σφραγίδα) 
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 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1.1.2 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Όνοµα: 
 

Ε̟ώνυµο: 
 

Όνοµα και Ε̟ώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Ε̟ώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):  
 

Τό̟ος Γέννησης: 
 

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 
Τηλ: 

 

Τό̟ος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύ̟ου 
(Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) έλαβα ̟λήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των συνηµµένων σε αυτήν εγγράφων και ότι τους  
α̟οδέχοµαι ανε̟ιφύλακτα ε̟ί ̟οινή α̟αράδεκτου της ̟ροσφοράς µου αν δεν ̟εριλαµβάνει τη δήλωση αυτή, 

β) δεν έχω α̟οκλειστεί τελεσίδικα α̟ό διαγωνισµό άλλης ∆ηµόσιας Υ̟ηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και δεν έχω 
κηρυχθεί έκ̟τωτος γιατί δεν εκ̟λήρωσα τις συµβατικές µου υ̟οχρεώσεις,  

γ) δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση για κά̟οιο αδίκηµα α̟ό τα αναφερόµενα στο άρθρο 6, ̟αρ. 2,  
εδ.α, ̟ερ.1 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2008), 

δ) δεν τελώ σε κά̟οια ̟ερί̟τωση α̟ό τις αναφερόµενες στο άρθρο 6, ̟αρ.2, εδ.α, ̟ερ. 2 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α΄/2008), 
ε) είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο ε̟ιµελητήριο, 

στ)  είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις µου, 

ζ) αναλαµβάνω την υ̟οχρέωση για την έγκαιρη και ̟ροσήκουσα ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 
118/2007,  

η) τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή , 

θ) ότι, εφόσον αναδειχθώ ανάδοχος, θα εξασφαλίσω ε̟άρκεια τεχνικού ̟ροσω̟ικού και εξο̟λισµού, ώστε να 
εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για τη διασφάλιση της 
̟οιότητας. 
 

 (4) 

Ηµεροµηνία:      /    /2014 
Ο – Η ∆ηλών 

 (1) Αναγράφεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ολίτη ή Αρχή ή η Υ̟ηρεσία του δηµόσιου τοµέα, ̟ου α̟ευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον ̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην ̟ίσω όψη της και υ̟ογράφεται α̟ό τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
                                                                  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Συντήρηση των τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Καµίτσιανης Τσαµαντά» 
για τις ανάγκες του έργου 

«Cult. RoutesQ Cross – border Cultural Routes – Περιφέρεια Η̟είρου» 

µε κωδικό ̟ράξης  2013ΕΠ31880010 ΣΑΕΠ318/8 
 

 Στα Iωάννινα σήµερα την     η του µηνός                  2014, ηµέρα                     και στο γραφείο 
του Περιφερειάρχη Η̟είρου τα εξής συµβαλλόµενα µέρη: 
 ΑΦΕΝΟΣ η Περιφέρεια Η̟είρου, ̟ου εδρεύει στα Ιωάννινα,  Κεντρική Πλατεία (Πύρρου) 14, ΤΚ 
45221, µε ΑΦΜ: 997908822, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον Αλέξανδρο 
Καχριµάνη, Περιφερειάρχη Η̟είρου, εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», και  
ΑΦΕΤΕΡΟΥ η ………………………………….. ̟ου εδρεύει ………………….., οδός 
………………………, µε ΑΦΜ …………………………., εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος»  

 
και αφού έλαβαν υ̟όψη τους: 

 

 
1. Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2. Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. και 

ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν.2328/1995, άρθρο 15, (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’/11-04-1996), (κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2328/1995), 

«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών, που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 

του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.∆. 346/98 (Α’ 230), περί 

«προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ε.Ε.». 

6. Τις διατάξεις του Ν.2503/97, περί «διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας». 

7. Τις διατάξεις του Ν.2741/1999, (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/99) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.27 

του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/05). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) 
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«Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

9. Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 

3414/2005. 

10. Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07). 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

64/Α/16-03-2007). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία, κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997). 

13. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

14. Τις κείµενες, περί προµηθειών, διατάξεις. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς 

και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική 

∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

18. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26-3-2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του Π.∆. 318/92 (Α΄ 161) και λοιπές διατάξεις. 

19. Τις υπ’ αριθµ. 27/1203/12-09-2014 &    /   /   /   /2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, ανάδειξης αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 

Καµίτσιανης Τσαµαντά» και έγκρισης των όρων της σχετικής διακήρυξης, καθώς και συγκρότησης 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αντίστοιχα. 

20. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 
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Και επιπλέον τα ακόλουθα  
 

1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α΄/5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων», µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 

1418/1984, 716/1977, του Π∆ 609/1985, που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την 

εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 

3. Το εκτελεστικό του ανωτέρω άρθρου Π∆ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α΄/24.3.1992) «Μελέτη και εκτέλεση 

αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα, και 

ειδικότερα τα άρθρα 11 και 12, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παρ. 33α και 33β 

αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄/9.10.2001) «Θέµατα Ολυµπιακής 

Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α΄/3-12-2007)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των 

Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α/237/5.12.2012).  

6. Τη µε αρ. πρωτ. 35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

Β΄/1291/11.8.2010) «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων». 

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2032/Β΄/2.10.2008) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 

8. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α’/23-2-2012) «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των 

προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 

9 Το άρθρο 38 της µε αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

«Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί 

και ισχύει. 
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10. Τη µελέτη της Συντήρησης των Τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 

Καµίτσιανης Τσαµαντά, εγκριθείσα δια της µε αρ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ08/3698/100232/18-10-2010 

Απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, 

11. Τη µε αρ. πρωτ. Π1/1493/4.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον 

ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

12. Τη µε αρ. πρωτ. ………….σχετική διακήρυξη του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», 

13. Το µε αρ.. …………….. πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, 
14. Την µε αρ. ………………. απόφαση έγκρισης του µε αρ. …………. πρακτικού Επιτροπής 
Αξιολόγησης για την ανάδειξη µειοδότη και κατακύρωσης της σύµβασης για την «Συντήρηση 
τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», στον 
ανάδοχο ………………………………………... σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. ……………. 
Προσφορά του.  
15. Την µε αρ……………………. πρόσκληση υπογραφής σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου στον 
µειοδότη, 

 
συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως α̟οδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Η αφ’ ενός συµβαλλόµενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» α ν α θ έ τ ε ι  στον αφ’ ετέρου 
συµβαλλόµενο «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την «Συντήρηση των τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα  
(α) στη µε αρ. ……./2014 ∆ιακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά του Αναδόχου 
̟ου όλα ενσωµατώνονται και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας συµβάσεως 
(Παραρτήµατα I και II αντίστοιχα),  
(γ) στην κείµενη νοµοθεσία και  
(δ) στη µε αρ.      /          /         2014  α̟όφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι 
του συνολικού ̟οσού του ̟οσού των         € (                           ευρώ) µε Φ.Π.Α 23% και              
€ (                                     ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α, µε τους εξής όρους και συµφωνίες τις ο̟οίες ο 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείµενο της σύµβασης  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Συντήρηση των 
τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά», 
κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές οι ο̟οίες α̟οτυ̟ώνονται στο 
Παράρτηµα I της ̟αρούσας σύµβασης και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα αυτής.  
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει και να ̟αραδώσει το έργο α̟αλλαγµένο 
ελαττωµάτων (̟ραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. 
Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκ̟ληρώνει την ανωτέρω υ̟οχρέωσή του όταν οι 
εργασίες αντα̟οκρίνονται στις ̟οσότητες και ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος I της 
̟αρούσας και στις ̟εριγραφές και τα λοι̟ά στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του, η 
ο̟οία ενσωµατώνεται στο Παράρτηµα II της ̟αρούσας σύµβασης α̟οτελώντας 
ανα̟όσ̟αστα τµήµατα αυτής. 
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 3. Τα αγαθά ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκο̟ό της συγκεκριµένης 
σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ̟οιότητα και την α̟όδοση ̟ου η Αναθέτουσα 
Αρχή εύλογα ̟ροσδοκά α̟ό ̟ράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα 
υ̟όψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και ε̟ισηµάνσεις του Αναδόχου. Οι εργασίες 
̟ρέ̟ει να εκτελούνται έντεχνα, άρτια και µε άψογο αισθητικό α̟οτέλεσµα στους χώρους 
̟ου έχουν ̟ροσδιοριστεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. Α̟όρροια αυτής της ευθύνης του 
αναδόχου είναι η άµεση υ̟οχρέωση ̟ου έχει να ε̟ιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς 
δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά ̟ου τυχόν ̟αρουσιάζουν ̟ραγµατικά ή 
νοµικά ελαττώµατα, ή έλλειψη των συνοµολογηµένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί 
̟ληµµελώς, καθώς και η διόρθωση ή α̟οκατάσταση ο̟οιασδή̟οτε αστοχίας κατά τη µη 
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της ε̟ιστήµης αλλά και τις 
οδηγίες της Ε̟ιβλέ̟ουσας - Αναθέτουσας Αρχής.  
4. Κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει την ̟λήρη ευθύνη της εγγύησης για 
την καλή λειτουργία του. Εάν ο Ανάδοχος ̟αραλεί̟ει να εκ̟ληρώνει ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις 
υ̟οχρεώσεις του ̟αρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωµα, η βλάβη ή η αστοχία µ̟ορεί να 
α̟οκατασταθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Η 
σχετική δα̟άνη ̟αρακρατείται α̟ό το λαβείν του ̟ροµηθευτή ή α̟ό τις εις χείρας της 
Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας). 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

∆ιάρκεια –Τρό̟ος και τό̟ος εκτέλεσης εργασιών / Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου 
Ο συνολικός χρόνος της «Συντήρησης των τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά» ορίζεται το χρονικό διάστηµα α̟ό την 
υ̟ογραφή της σύµβασης µέχρι …./…./2015. 
Τό̟ος εκτέλεσης του έργου είναι η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά. 
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλο το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό, υλικά, 
µηχανήµατα, οχήµατα, α̟οθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και ο̟οιαδή̟οτε άλλα µέσα για 
την ̟ροσήκουσα εκτέλεση της µεταφοράς, ̟ροµήθειας, εγκατάστασης του κατάλληλου 
εξο̟λισµού για την εκτέλεση του έργου, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟αρε̟όµενων 
υ̟ηρεσιών συντήρησης και α̟οκατάστασης ζηµιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, 
κ.λ̟. 
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να µεταφέρει και εφαρµόσει τα α̟αραίτητα υλικά και να 
εκτελέσει τις ανάλογες εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών των ναών, ό̟ως ορίζονται 
και στην τεχνική ̟εριγραφή, εντός του χρόνου ̟ου δηλώνει µε την ̟ροσφορά του, ο ο̟οίος 
δεν µ̟ορεί να είναι ̟έρα τις    /   /2015. Σε ̟ερί̟τωση καθυστέρησης ̟ροσέλευσης του 
αναδόχου για υ̟ογραφή της σύµβασης, ο χρόνος εκκίνησης υ̟ολογίζεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007,  το αργότερο 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης. 
3. Όλα τα υλικά και εργαλεία για την εκτέλεση του έργου θα ̟ρέ̟ει να µεταφερθούν, να 
το̟οθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγµένες α̟ό την εγκεκριµένη µελέτη θέσεις στον 
τό̟ο του έργου, µε δική του ευθύνη και έξοδα µεταφοράς. 
4. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους 
θέσεις, να α̟οµακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρµολόγησης α̟ό τους χώρους 
εγκατάστασης. 
5. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για ορισµό τεχνικού ασφαλείας για την τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη 
ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του ή στο ̟ροσω̟ικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε 
ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος. 
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6. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του έργου όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία. 
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των ̟ροτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υλο̟οίησης του έργου ̟ου έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. Στο ̟λαίσιο της ως 
άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται στις εντολές και υ̟οδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό την ανάγκη συντονισµού του ̟αρόντος 
έργου. Ε̟ίσης στο ̟λαίσιο αυτό και υ̟ό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να 
συνεργάζεται µε όλα τα σχετικά συνεργεία, στον χώρο εργασίας και να λαµβάνουν α̟ό 
κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους 
χωρίς να ̟αρεµ̟οδίζεται εκτέλεση των εργασιών του έργου και η κυκλοφορία του 
̟ροσω̟ικού.  
8. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει και ̟αραδώσει άρτια το έργο, δηλαδή την 
«Συντήρηση των τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Καµίτσιανης Τσαµαντά», µέχρι   /   /2015 και κατό̟ιν έγγραφης ειδο̟οίησης της 
Αναθέτουσας Αρχής µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Το έργο θα ̟αραδοθεί τµηµατικά.  
Η µη τήρηση των ̟ροαναφεροµένων α̟οτελεί λόγο έκ̟τωσης του Αναδόχου α̟ό το έργο. Η 
ε̟ίβλεψη των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου θα γίνει α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
Τίµηµα 

1. Το τίµηµα ̟ου υ̟οχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση των εργασιών (Οικονοµικό Αντάλλαγµα), σύµφωνα µε την οικονοµική ̟ροσφορά 
του η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο ̟αράρτηµα της ̟αρούσας σύµβασης (Παράρτηµα II), 
ανέρχεται στα                 € (            ευρώ) µε Φ.Π.Α 23% και             € (                                       
ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. Θα καταβληθεί σε τέσσερεις (4) δόσεις κατά την ̟ρόοδο των εργασιών 
µε την εκάστοτε κατ’ εκτίµηση ολοκλήρωση του 25% του ̟οσοστού του συνόλου των 

εργασιών και κατό̟ιν ανάλογης ε̟ιµέτρησης εργασιών  (1η δόση -25%, 2η δόση-50%, 3η 
δόση-75%, 4η δόση-100%). 
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 εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε 
όλες τις α̟αιτούµενες γενικές και ειδικές δα̟άνες για την ολοκλήρωση του έργου, 
ενδεικτικά δε µε τις δα̟άνες των µισθών και ηµεροµισθίων του ̟ροσω̟ικού του, των 
εργοδοτικών ε̟ιβαρύνσεων, τις δα̟άνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 
φθοράς τους κ.λ̟., τις δα̟άνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, α̟όσβεσης 
µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές 
κρατήσεις ή ε̟ιβαρύνσεις, έξοδα οργανισµών, έξοδα εκτελωνισµού εισαγόµενων υλικών και 
µηχανηµάτων, καταµετρήσεων, τις δα̟άνες ̟ροσ̟ελάσεως ̟ρος το έργο «Συντήρηση των 
τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά» 
και ̟ρος τις τελικές θέσεις των υ̟ό ̟ροµήθεια αγαθών, δα̟άνες α̟οζηµιώσεως ζηµιών στο 
̟ροσω̟ικό του ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, τις δα̟άνες ελέγχου ρυθµίσεων, των ̟άσης φύσεως 
δοκιµών των εργασιών, υλικών και µηχανηµάτων ̟ου ενσωµατώνονται 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, µε µοναδική 
εξαίρεση τον ΦΠΑ. 
4. Ο τρό̟ος ̟ληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της 
̟αρούσας. 
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5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκό̟ιµο αιτιολογηµένα, ανά 
̟άσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ∆ύναται ε̟ίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του 
̟ροϋ̟ολογισµού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό̟ιµο. Σε ̟ερί̟τωση λύσης της 
σύµβασης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ̟ριν την κάλυψη του ̟αρα̟άνω συνολικού τιµήµατος, ο 
Ανάδοχος α̟εκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υ̟όλοι̟ο ̟οσό. 

 
ΆΡΘΡΟ 4 

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 ………………….. ̟ου αντι̟ροσω̟εύει το 5% 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 ̟αράδοσης 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 συνόλου 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 τελικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη 
̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω α̟οδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα στα άρθρα 6, 7 και 8 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.  

4. Πριν α̟ό την ε̟ιστροφή της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει 
την ̟ροβλε̟όµενη εγγυητική ε̟ιστολή καλής λειτουργίας, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο 
άρθρο 5 της ̟αρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Παραλαβή Έργου - Προθεσµίες 

1. Η ̟αραλαβή του έργου γίνεται τµηµατικά α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 και 3 
της ̟αρούσας. Η Ε̟ιτρο̟ή αφού διενεργήσει τους α̟αραίτητους ̟οιοτικούς και ̟οσοτικούς 
ελέγχους ̟αραλαµβάνει το έργο σε τέσσερεις φάσεις ̟ου ορίζονται κατό̟ιν συνεννόησης 

µε τους ε̟ιβλέ̟οντες του έργου . 
2. Κατά τη διαδικασία της εκάστοτε ̟αραλαβής του έργου καλείται να ̟αραστεί, 
εφόσον το ε̟ιθυµεί, ο Ανάδοχος, και διενεργείται ̟οσοτικός και ̟οιοτικός έλεγχος σύµφωνα 
µε τα φυλλάδια ̟ροδιαγραφών ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν κατά την κατακύρωση του αναδόχου.  
3. Η Ε̟ιτρο̟ή της ̟αρ. 1 διενεργεί τους ανωτέρω τµηµατικούς ελέγχους και συντάσσει 
̟ρωτόκολλο (̟αραλαβής ή α̟όρριψης) µε βάση τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω ελέγχων 
̟ου κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Το ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής κατά την 
τέταρτη και τελευταία φάση θεωρείται και το τελικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αράδοσης 
του έργου.  
4.  Ο συµβατικός χρόνος της τµηµατικής αλλά και οριστικής ̟αράδοσης του έργου 
µ̟ορεί έ̟ειτα α̟ό ε̟αρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου ̟ου υ̟οβάλλεται 
υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της 
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Αναθέτουσας Αρχής να ̟αρατείνεται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη 
̟αράδοση των συµβατικών υ̟ηρεσιών. 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 ̟αραδώσει τα αγαθά. 
5.  Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία 
̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το έργο τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
6.  Μετάθεση του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης του έργου ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του 
συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα 
συµφωνηθεί ο τρό̟ος ασφαλούς φύλαξης µέρους ή όλου του εξο̟λισµού σε χώρο του 
Αναδόχου και θα ̟αρασχεθούν εγγυήσεις θεµατοφυλακής. 
7.  Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ̟αρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α̟ό την 
υ̟ογραφή της µέχρι την ̟λήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική 
̟αραλαβή και ̟αρέλθει ο χρόνος εγγύησης. 
8.  Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
στον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). 

ΑΡΘΡΟ 6 
Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση-αντικατάσταση 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το έργο ̟αραδοθεί α̟ό τον Ανάδοχο µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, ό̟ως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης 
̟ου τυχόν χορηγηθεί, ε̟ιβάλλεται στον Ανάδοχο και ̟ρόστιµο (̟οινική ρήτρα) ̟ου 
υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Τρό̟ος και Χρόνος Πληρωµής- ∆ικαιολογητικά 

Η ̟ληρωµή θα γίνει σε τέσσερεις (4) ισό̟οσες δόσεις κατά την ̟ρόοδο των εργασιών 
µε την εκάστοτε κατ’ εκτίµηση ολοκλήρωση του 25% του ̟οσοστού του συνόλου των 
εργασιών  (1η δόση -25%, 2η δόση-50%, 3η δόση-75%, 4η δόση-100%). Με την ολοκλήρωση 
των εκάστοτε συµφωνηθεισών εργασιών και µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή 
αυτών, η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής Εργασιών του Έργου θα ελέγξει την τήρηση της 
̟οσότητας και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, ̟ου συνοδεύει την ̟αρούσα σύµβαση και εν 
συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. Το τελικό ̟ρωτόκολλο 
̟αραλαβής για την ̟ληρωµή της τέταρτης και τελευταίας δόσης θεωρείται το τελικό 
̟ρωτόκολλο και την οριστική ̟αράδοση του έργου.  
Ο ανάδοχος  ε̟ιβαρύνεται µε  όλες  τις νόµιµες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο. 
Πριν την ̟ληρωµή, ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει στην υ̟ηρεσία τα εξής 
δικαιολογητικά: 

 
- Τιµολόγιο θεωρηµένο, ̟ου να καλύ̟τει τις εκτελεσθείσες εργασίες βάση του 

̟αρόντος συµφωνητικού. 
- Πιστο̟οιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
- Ε̟ιµέτρηση εργασιών. 
- Οι νόµιµες κρατήσεις  
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- Ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία και 
ζητηθεί α̟ό το λογιστήριο. 

 
Το ύψος της ̟ληρωµής ορίζεται α̟ό την οικονοµική ̟ροσφορά του αναδόχου, ό̟ως 
̟εριγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της ̟αρούσας και καθορίζεται µε την ̟αραλαβή  του έργου 
α̟ό την αρµόδια  ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής,  η ο̟οία ελέγχει την τήρηση των όρων  της  σχετικής     
/2014  διακήρυξης  και  στη  συνέχεια  εκδίδει  το  σχετικό  ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγείται. 

 
Οι ̟όροι χρηµατοδότησης του έργου θα ̟ροέλθουν α̟ό ̟ιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ318/8 µε ΚΑ 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross-Border Cultural Routes – 
Περιφέρεια Η̟είρου» (Υ̟οέργο «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου Καµίτσιανης Τσαµαντά») 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ̟αρακράτηση 
φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων.  Για την ̟αρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Α̟αγόρευση Υ̟οκατάστασης 
Ουδείς µ̟ορεί να υ̟οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γρα̟τή έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος ̟ροβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την ̟ροηγούµενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς ̟ροηγούµενη όχληση, να ε̟ιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ανωτέρα Βία 
 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος ε̟ικαλείται ̟εριστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκ̟λήρωση 
υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την ̟αρούσα φέρει το βάρος της α̟όδειξης. Στερείται, 
όµως, το δικαίωµα να την ε̟ικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν ̟ροσκοµίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών 
αφότου συνέβησαν τα ̟εριστατικά ̟ου τη στοιχειοθετούν και ̟ροκάλεσαν τη µερική ή ολική 
αδυναµία του να εκτελέσει την ̟ροµήθεια ̟ου του ανατέθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 10 
∆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. 

 
ΆΡΘΡΟ 11 

Εµ̟ιστευτικότητα - Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικά και να µη γνωστο̟οιήσει 
σε τρίτους (συµ̟εριλαµβανοµένων των εκ̟ροσώ̟ων του ελληνικού και διεθνούς Τύ̟ου), 
χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο̟οιαδή̟οτε 
έγγραφα ή ̟ληροφορίες ̟ου θα ̟εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υ̟ηρεσιών 
και την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεών του. 
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2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να ̟ροβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς 
την ̟ροηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υ̟οχρεώσεις του α̟έναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρό̟ο, χωρίς την ̟ροηγούµενη γρα̟τή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα 
α̟’ αυτήν ̟ρόσω̟α οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, ̟αρά µόνο στα ̟ρόσω̟α 
̟ου δικαιούνται να γνωρίζουν, ̟ληροφορίες ̟ου ̟εριήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 
µε την ευκαιρία της υλο̟οίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα ή 
µεθόδους υλο̟οίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 

Γλώσσα Ε̟ικοινωνίας 
Η ε̟ικοινωνία κάθε είδους (̟ροφορική και γρα̟τή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα 
Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Ο̟ουδή̟οτε και ο̟οτεδή̟οτε κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύµβασης α̟αιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση α̟ό ή/και ̟ρος τα ελληνικά, θα 
εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δα̟άνη και ευθύνη του Αναδόχου. 

 
ΆΡΘΡΟ 13 

1. Η ̟αρούσα Σύµβαση µε τα ̟αραρτήµατα αυτής (I και II) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ 
των µερών. Για τα θέµατα ̟ου ρητώς δεν ρυθµίζονται στην ̟αρούσα, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στη µε αρ. 100124/8688/23/09/2014 διακήρυξη της Περιφέρειας Η̟είρου και 
στις διατάξεις ̟ου αναφέρονται στο ̟ροοίµιο της ̟αρούσας. 
2. Τυχόν ακυρότητα κά̟οιου όρου της Σύµβασης δεν ε̟ιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. 
3. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα δικαιώµατά της, 
δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ̟αραίτηση α̟ό το δικαίωµα αυτό, ούτε α̟οκλείει  άσκησή του στο 
µέλλον.  
4. Για την ̟ροσήκουσα εκτέλεση του έργου, όλοι οι όροι της ̟αρούσης θεωρούνται ουσιώδεις 
και η ̟αραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

 Τρο̟ο̟οίηση όρων της σύµβασης 

Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση, ̟ροσθήκη ή διαφορο̟οίηση της ̟αρούσας σύµβασης θα γίνεται 
µόνο έ̟ειτα α̟ό γρα̟τή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. 

 
Σε ̟ιστο̟οίηση των ανωτέρω η ̟αρούσα σύµβαση, αφού αναγνώστηκε, υ̟ογράφεται 
νοµίµως α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη σε έξι (6) όµοια ̟ρωτότυ̟α ως κατωτέρω.  
Α̟ό τα ̟αρα̟άνω έξι (6) ̟ρωτότυ̟α το ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος.  

 
Συνηµµένα:  
1. Παράρτηµα Ι: Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές (της διακήρυξης) 
2. Παράρτηµα ΙΙ: Έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς του αναδόχου 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
                   Η Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος 

 

 


