
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIKTYO

Ταχ.  Δ/νση   : Τζιραίων 8-10
Ταχ. Κώδικας : 117.42 - Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο  : 210.32.51.688 - 90
Fax  : 210.32.50.448
E mail : dabmm@culture.gr

 

ΠΡΟΣ: 1)

2) 

3)

4)

5)

6)

ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε
Αγ.Βαρβάρας 22
141.23 Λυκόβρυση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
Καλλιρρόης 70-72
117.41 - Αθήνα
ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Π. Ιερεμίου 17
114 75 – Αθήνα
ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Χωματιανού 3
151.23 - Μαρούσι
ΕΚΑΤΕΛ Α.Τ.Ε.
Αλκμάνος 37
115.28 -Ιλίσια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
Πεζόδρομος Τενέδου 4
54352- Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω του 
κατεπείγοντος, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόθεση 
σε κατάλληλο χώρο των στοιχείων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του 
Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. Έβρου» προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (145.161,29 €)  χωρίς ΦΠΑ.

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
- του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).
- του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
- του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014).
- του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών ............. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
- του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΑΒΜΜ/314271/30348/2463
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210/Α/5-11-2016).
- της με αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 

κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015).

- της υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6-3-2017 Υπουργικής 
Απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή με εντολή 
Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 901/Β/17-3-2017).

- του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).

-  του  Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19.

- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την εκδήλωση πυρκαγιάς στις 22-3-2017 στο Τέμενος Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου, που κατέστρεψε 
την ξύλινη στέγη του μνημείου καθώς και το μεταλλικό στέγαστρο προστασίας του.

3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2292/4-7-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, με συνημμένες 
αναφορές της αρχαιοφυλάκου του μνημείου, σύμφωνα με το οποίο λόγω ισχυρών ανέμων 
αποξηλώθηκαν φύλλα λαμαρίνας των καταλοίπων του στεγάστρου, με άμεσο κίνδυνο για τους 
περιοίκους λόγω γειτνίασης του μνημείου με κατοικίες.

4. Το  υπ΄αριθ. πρωτ. 1019/4/443/4-7-2017 έγγραφο του Α.Τ Διδυμοτείχου για αποκλεισμό του 
μνημείου από την πλευρά της Πλατείας Δημοκρατίας και την οδό 28ης Μαΐου, για την αποφυγή 
πρόκλησης ατυχήματος σε διερχομένους και οχήματα.

5. Την κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας καθαίρεσης και απομάκρυνσης των 
καταλοίπων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους, λόγω σοβαρού 
επικειμένου κινδύνου για τους διερχόμενους και τους περιοίκους προς αποφυγή πρόκλησης 
ατυχήματος.

6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/294641/28256/2301/25-7-2017 Απόφαση 
έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης καθαίρεσης, απομάκρυνσης και απόρριψης των στοιχείων του 
μεταλλικού φορέα του στεγάστρου.

7. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/304816/29414/2406/31-7-2017 Απόφαση 
έγκρισης   του ΣΑΥ και ΦΑΥ της τεχνικής μελέτης του έργου.

8. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/304817/29415/2407/31-7-2017 Απόφαση 
έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόρριψης των 
στοιχείων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ στο 
Διδυμότειχο, Ν. Έβρου», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός 
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (145.161,29€) χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ και εκατόν ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (180.000,00€) με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ.

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/267333/25475/2098 αίτημα χρηματοδότησης του 
έργου με κωδικό 2014ΣΕ51400000 (π.κ.1960ΣΕ01400001) «Επείγουσες στερεωτικές και 
αναστηλωτικές εργασίες», από τις διατιθέμενες πιστώσεις ως συμπληρωματική κατανομή 
συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2017 (πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 17 REQ00168361). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/269917/24492/14105/6143/11-7-2017 
Απόφαση για την χρηματοδότηση ποσού 180.000,00 ευρώ του έργου με κωδικό 2014ΣΕ51400000 
(ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2017) προκειμένου να διατεθεί για το έργο «Εργασίες καθαίρεσης του υπάρχοντος 
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καμένου μεταλλικού στεγάστρου στο τέμενος Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου, Ν. Έβρου» (εγκεκριμένο 
αίτημα με ΑΔΑΜ : 17 REQ001703936). 

11. Την μη δυνατότητα τήρησης των συντετμημένων προθεσμιών της ανοικτής διαδικασίας για την 
ανάθεση της σύμβασης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της εξαιτίας της επικινδυνότητας των 
εναπομεινάντων τμημάτων του στεγάστρου που ανακύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω,  
οφειλομένου σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και την ανάγκη προσφυγής στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση με συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που 
διαθέτουν την εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύνθετες  μεταλλικές κατασκευές επί μνημείου, για 
την εκτέλεση του έργου.

12. Το γεγονός ότι λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης της σύμβασης και του κατεπείγοντος χαρακτήρα 
της, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για 
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 21,  
παρ. 2α του N.4441/2016.

13. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/309777/29889/2429/442/2-8-2017 Απόφαση 
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 29 και 32 του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα 
ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόθεση σε 
κατάλληλο χώρο των στοιχείων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους 
Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. Έβρου» εξαιτίας της επικινδυνότητας των εναπομεινάντων 
τμημάτων του στεγάστρου μετά την πυρκαγιά.

14. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2724 / 2-8- 2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην ΔΑΒΜΜ,  το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1019/4/443-΄Θ/1-8-2017 έγγραφο του Α.Τ. 
Διδυμοτείχου σχετικά με την επίσπευση των ενεργειών της ΔΑΒΜΜ για την καθαίρεση των 
επικρεμάμενων μεταλλικών στοιχείων του στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ, τα οποία 
αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στους πεζούς και στα διερχόμενα αυτοκίνητα. 

15. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/                                                                                                   
313783/30300/2456/457/4-8-2017 Απόφαση έγκρισης Πίνακα καλούμενων οικονομικών 
φορέων για την συμμετοχή τους σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση του έργου «Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόθεση σε κατάλληλο χώρο των στοιχείων 
του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. 
Έβρου»  

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος εξαιτίας της επικινδυνότητας των 
εναπομεινάντων τμημάτων του στεγάστρου μετά την πυρκαγιά,  για την ανάθεση του έργου 
«Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόθεση σε κατάλληλο χώρο των στοιχείων του μεταλλικού 
φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. Έβρου» κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 και 32 του ν.4412/2016.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μνημείου, της κατάστασης διατήρησης των μεταλλικών στοιχείων 
του φορέα του προσωρινού στεγάστρου που είτε έχουν παραμορφωθεί μετά την πυρκαγιά είτε 
φέρουν επικρεμάμενα στοιχεία και λόγω της γειτνίασης του Τεμένους με κατοικίες, η Πρόσκληση 
για διαπραγμάτευση απευθύνεται σε έξι οικονομικούς φορείς που διαθέτουν την  τεχνογνωσία, 
την εμπειρία και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση παρόμοιων έργων σύνθετων 
μεταλλικών κατασκευών επί μνημείων α) για την ασφαλή απομάκρυνση των εναπομεινάντων 
τμημάτων του στεγάστρου, β) για την εύρυθμη και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης 
επιτάχυνση των εργασιών.   
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Α.  Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

1. Αναθέτουσα αρχή: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
(ΔΑΒΜΜ)

2.   Προϊστάμενη Αρχή : Στη διαδικασία δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 263/87 
και του Ν. 2947/01, είναι η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων που έχει έδρα την Αθήνα :

Οδός : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ.Κωδ. : 105 61
Τηλ. : 210 3313469-70
Telefax : 210 3313468
E-mail : gdamte@culture.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

Προϊσταμένη Αρχή στην εκτέλεση του έργου είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναστήλωσης 
Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων, που έχει έδρα την Αθήνα:

      
Οδός : Τζιραίων 8-10
Ταχ.Κωδ. : 117 42
Τηλ. : 210 3251688 – 90
Telefax : 210 3250448
E-mail : dabmm@culture.gr

                                                                                   
     Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τμήμα Έργων της ΔΑΒΜΜ

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 22 
Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) στα γραφεία της, επί της οδού Τζιραίων 8-10, Αθήνα.

3. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι τα ακόλουθα :

α)  η παρούσα Πρόσκληση,
β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισμός του έργου,
ε) το τιμολόγιο μελέτης
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
ζ) οι τεχνικές προδιαγραφές 
η) η τεχνική μελέτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή με δαπάνες και φροντίδα τους.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
παρέχονται στους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, το αργότερο 

4

Οδός : Τζιραίων 8-10
Ταχ.Κωδ. : 117.42- Αθήνα
Τηλ. : 210 3251688 - 90
Telefax : 210-32.50.448
E-mail : dabmm@culture.gr

mailto:gdamte@culture.gr
mailto:dabmm@culture.gr
mailto:dabmm@culture.gr
ΑΔΑ: Ψ2ΓΚ4653Π4-ΦΒΑ



μέχρι τις 18/8/2017. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 του  ΥΠΠΟΑ 
«Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» με κωδικό 2014ΣΕ51400000 
(π.κ.1960ΣΕ01400001) της ΣΑΕ514-ΠΔΕ2017 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τα κριτήρια διαπραγμάτευσης των υποψηφίων οικονομικών φορέων σε σειρά 
προτεραιότητας είναι:
α) η διάθεση του ελάχιστου τεχνικού εξοπλισμού που περιγράφεται στην τεχνική μελέτη για την 
ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
β) η εμπειρία του οικονομικού φορέα και του επιβλέποντος μηχανικού (Πολιτικού Μηχ. ή 
Αρχιτέκτονα Μηχ.), κατά την τελευταία πενταετία, σε παρόμοια έργα εκτέλεσης σύνθετων 
μεταλλικών κατασκευών επί μνημείων, που θα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου (αριθμός συμβάσεων , προϋπολογισμός εργασιών, επιφάνεια 
μεταλλικών κατασκευών κλπ)
γ) η εμπειρία του τεχνικού προσωπικού σε παρόμοια έργα εκτέλεσης σύνθετων μεταλλικών 
κατασκευών επί μνημείων, κατά την τελευταία πενταετία που θα συνοδεύεται από σχετικό 
Πίνακα παρόμοιων έργων
δ) η βελτίωση του προβλεπόμενου από την Πρόσκληση χρόνου εκτέλεσης των εργασιών

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Για την συμμετοχή στην διαδικασία απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) και 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.903,23 €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου«Καθαίρεση, απομάκρυνση και 
απόθεση σε κατάλληλο χώρο των στοιχείων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού 
στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. Έβρου» προς τον οποίο 
απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της Πρόσκλησης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1 περ. δ 
και το άρθρο 150 του Ν 4412/2016.

9. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Β.   Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς ανάθεση έργο, αφορούν στην καθαίρεση, 
απομάκρυνση των στοιχείων του μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους 
Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου, μετά την πυρκαγιά και την απόθεσή τους σε κατάλληλο χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ή τον Δήμο Διδυμοτείχου. 

Η πυρκαγιά της 22ης Μαρτίου 2017 προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στο δομικά στοιχεία του 
στεγάστρου, οι οποίες φαίνεται να επικεντρώνονται στη στέγη. Τα ζευκτά έχουν παραμορφωθεί 
εντελώς από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν, με αποτέλεσμα την μερική κατάρρευσή 
τους. Ολική είναι η καταστροφή και στην επικάλυψη της στέγης, μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε 
άμορφη μάζα. 

Εν γένει η σειρά καθαίρεσης των δομικών στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών, είναι 
αντίστροφη προς τη σειρά ανέγερσης, όπως ορίζεται και στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ 
15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους). Τα μέρη της κατασκευής τα 
οποία πρόκειται να αποσπαστούν, πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρίσιμα (φέροντα ή μη) από το 
συνεργείο καθαίρεσης και να εκτιμάται σωστά η στατική συμπεριφορά της κατασκευής μετά την 
αφαίρεσή τους. Επειδή στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή η αποτύπωση και ακριβής εκτίμηση της 
κατάστασης κάθε πλαισίου, η εκτίμηση της στατικής συμπεριφοράς θα πραγματοποιείται ανά στάδια, 
κατά τη διάρκεια των εργασιών, από εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό του αναδόχου, που θα 
συντάσσει Τεχνικές Εκθέσεις σε κάθε φάση των καθαιρέσεων και θα τις υποβάλει στην Υπηρεσία. Η 
κάθε Τεχνική Έκθεση θα αποτελείται από σκαριφήματα αποτύπωσης, τη σειρά πραγματοποίησης της 
κοπής, τις τυχόν απαραίτητες στερεώσεις των υπολοίπων μεταλλικών μελών καθώς και όσα μέτρα θα 
πρέπει να προβλεφθούν για την αποφυγή βλάβης στο μνημείο κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης.

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης του στεγάστρου, απαιτούνται δύο γερανοί, οι 
οποίοι θα αναλαμβάνουν την ανάρτηση και μεταφορά σε φορτηγά των τμημάτων της μεταλλικής 
κατασκευής που θα αφαιρούνται. Το συνεργείο που θα επιφορτισθεί με την κοπή των μερών της 
κατασκευής, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, θα βρίσκονται σε τρίτο καλαθοφόρο γερανό. 
Όλα τα οχήματα θα διαταχθούν σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του στεγάστρου, οι οποίες θα 
προσδιοριστούν με ακρίβεια, ανάλογα με την εργασία του κάθε γερανού και τον διαθέσιμο χώρο, από 
τον ανάδοχο, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και του προγράμματος 
καθαίρεσης που θα καταθέσει στην Υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις 
παραμορφώσεις της κατασκευής μετά την πυρκαγιά, η καθαίρεση των μελών της θα γίνει με χρήση 
φλογοκοπής, από συνεργείο τουλάχιστον τριών ατόμων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 60 ΗΗ από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 180.000,00 € και  αναλύεται ως εξής :
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Δαπάνη Εργασιών:                                                                                                                           104.851,50   Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) 18.873,27   Ευρώ
Σύνολο Σ1                                                                                                                              123.724,77   Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 17% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                 21.436,52   Ευρώ
Σύνολο δαπάνης εργασιών (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)     145.161,29  Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%                                                                                  34.838,71   Ευρώ

Γ.  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης- Ενστάσεις

1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τον φάκελο Δικαιολογητικών και την Προσφορά τους, 
συνοδευόμενη από τις σχετικές προτάσεις τους ως προς τα κριτήρια διαπραγμάτευσης, στο 
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, από την 
ημερομηνία αποστολής της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα 
(http://www.yppo.gr) του ΥΠΠΟΑ και μέχρι τις 22/8/2017 και ώρα 10.00 π.μ (ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών). 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης
Προσφορά

του …..

για το έργο : «Καθαίρεση, απομάκρυνση και απόθεση σε κατάλληλο χώρο των στοιχείων του 
μεταλλικού φορέα του προσωρινού στεγάστρου του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, Ν. Έβρου»

με αναθέτουσα αρχή την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 22/8/2017  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα 
περιλαμβάνει :
i) Την εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 , ύψους 2.903,23 € με 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
κατά το άρθρο 97 του ν4412/2016, (ήτοι 6 μήνες και 30 ημέρες), 
ii) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν. 
4412/2016 και δήλωση του οικονομικού φορέα ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 
συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08
iii) Τις προτάσεις των υποψηφίων για διαπραγμάτευση.

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με διάρκεια ισχύος 6 μήνες.

Δ. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης

α) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Α.) συνέρχεται σε δημόσια 
συνεδρίαση την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται ανωτέρω. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Α. με προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
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κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος συμμετοχής καλουμένου. Οι φάκελοι των 
Προσφορών που κατατίθενται στην Ε.Δ.Α. από τους καλούμενους, καθώς και εκείνοι που 
παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό 
της δημοπρασίας, στο οποίο γράφονται η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατ’ αύξοντα 
αριθμό σειρά πρωτοκόλλησης των φακέλων προσφορών στο πρωτόκολλο, η επωνυμία των 
διαγωνιζομένων, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών 
προϋποθέσεων που απαιτεί η παρούσα Πρόσκληση. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών.

β) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών ζητούμενων στοιχείων της Πρόσκλησης, η Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των προσφορών των οικονομικών φορέων και εφόσον είναι 
έγκυρες αξιολογεί τις προτάσεις τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, σύμφωνα με την σειρά 
προτεραιότητας των κριτηρίων διαπραγμάτευσης και προβαίνει στην διαπραγμάτευσή τους. Η σειρά 
διαπραγμάτευσης θα γίνεται με βάση τη σειρά κατάθεσης στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας των 
φακέλων Προσφορών των καλουμένων οικονομικών φορέων. Στο στάδιο αυτό οι οικονομικές 
προσφορές παραμένουν σφραγισμένες σε φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του Προέδρου της 
Επιτροπής.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων των οικονομικών φορέων που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
και Αξιολόγησης Προσφορών κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά τους υποψηφίους που καλύπτουν της 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης, με βάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Προσφορών τους, 
σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων διαπραγμάτευσης.  

δ) Στη συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής (Ε.Δ.Α.) και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα 
οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή (Ε.Δ.Α.), προβαίνει 
σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 
ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την 
Επιτροπή (Ε.Δ.Α.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 
του ν. 4412/2016. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών και αποτελεί μέρος του 
πρακτικού της.

ε) Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 29 
του ν.4412/2016, η Επιτροπή (Ε.Δ.Α.) ενημερώνει τους προσφέροντες και ορίζει άμεσα κοινή 
προθεσμία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. Επαληθεύει ότι οι τελικές 
προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και αξιολογεί τις τελικές προσφορές, βάσει των 
κριτηρίων της Πρόσκλησης. 

στ) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης 
και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα 
εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια 
αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής (Ε.Δ.Α.) ή σε παράρτημά 
του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών ολοκληρώνει άμεσα τη σύνταξη και 
έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον «προσωρινό ανάδοχο» (ή τη ματαίωση) και το υποβάλλει στην 
αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει. 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί άμεσα την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 
μέσο επί αποδείξει. Δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεως κατά της υπόψη αποφάσεως σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις.

η)  Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») οφείλει άμεσα 
να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης καθώς και την  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτελέσεως.

Θ) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπογραφεί η Σύμβαση.

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

                                                                                                                                         Θεμ. Βλαχούλης 
                                                                                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός
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