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Σύμβαση ανάθεσης  εκπόνησης  τοπογραφικής  μελέτης –cpv 71351811-1– μέσω  τρισδιάστατης 

σάρωσης και φωτογραμμετρικών μεθόδων τριών (3) μεταβυζαντινών εκκλησιών Έβρου, ύψους 
11.900,00�, πλέον του αναλογούντος φπα 24% (= 2.856,00�), ήτοι συνολικά 14.756,00�, στο πλαίσιο 

του έργου “Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης  τριών (3) μεταβυζαντινών εκκλησιών του Έβρου” που 
υλοποποιεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 

Στην Αλεξανδρούπολη  σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου  2021 και στην έδρα της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων Έβρου 
(Αρχαιολογικό Μουσείο  Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης  44) οι παρακάτω  υπογράφοντες  α) Δόμνα 

Τερζοπούλου με την ιδιότητα της προϊσταμένης της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, υπηρεσίας  του  Υπουργείου 
Πολιτισμού  και Αθλητισμού  που εφεξής  καλείται Αναθέτουσα Αρχή-και β) Παναγιώτης  Μουζακίδης, 

Αγρονόμος  Τοπογράφος  Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 47305, που  εδρεύει στην Κομοτηνή, οδός Ορφέως  1 (ΔΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), με ΑΦΜ 044582957, καλούμενος  εφεξής  ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

Η πρώτη των συμβαλλομένων δυνάμει της  υπ᾽αριθ. 538275/8-11-21  (με ΑΔΑΜ: 21AWRD009496912 
2021-11-08 και ΑΔΑ: 9Κ5Ξ4653Π4-ΥΧ4) Απόφασής  της, 

αναθέτει 
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στον δεύτερο  των συμβαλλομένων βάσει της  εγνωσμένης  ιδιότητάς  του  την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης 
τριών (3) μεταβυζαντινών εκκλησιών του Έβρου. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της σύμβασης

Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η τοπογραφική μελέτη  μέσω  τρισδιάστατης  σάρωσης  και 
φωτογραμμετρικών μεθόδων των τριών (3) μεταβυζαντινών εκκλησιών: Αγίου  Παντελεήμονα/

ΑγίαςΠαρασκευής  οικισμού Παλιουρίου, Αγίου  Αθανασίου  οικισμού  Μεταξάδων, και Αγίου Αθανασίου 
οικισμού  Αλεποχωρίου, όπως  έχει εξειδικευθεί στην με αριθ. εισ. 511570/25-10-21 έκθεση σκοπιμότητας-

τεχνική περιγραφή των επιβλεπουσών του έργου  “Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης τριών (3) μεταβυζαντινών 
εκκλησιών του Έβρου”, η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα της. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

Η αναθέτουσα αρχή  υποχρεούται να παράσχει στον ανάδοχο κάθε δυνατή  διευκόλυνση  για την κίνηση  του 

μελετητή  στο  εσωτερικό  και το  περιβάλλον των μνημείων του  άρθρου 1, με στόχο  την απρόσκοπτη σάρωση 
και φωτογράφηση αυτών για την ολοκλήρωση της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 3 
Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ι. Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη, όπως  προσδιορίζεται στην μνημονευόμενη στο  άρθρο 1 

τεχνική περιγραφή, και περιλαμβάνει : 
α) τοπογραφικό διάγραμμα με εξάρτηση των κορυφών των μνημείων και του  περιβάλλοντός  τους  με εξάρτηση 

των κορυφών του από το  ισχύο κρατικό  τριγωνομετρικό δίκτυο, στο  οποίο  αποδίδεται το  περίγραμμά τους 
ορισμένο  με ορθογώνιες  συντεταγμένες στο εθνικό  σύστημα,  με απόδοση  των υψομετρικών καμπύλων της 

περιοχής  τους  σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (1:1), σε αρχεία pdf (1:50 & 1:500) κα σε έντυπη μορφή 
εις τριπλούν σε κλίμακα 1:50 & 1:500. 

β) καθολικές  απεικονίσεις  των μνημείων μέσω  φωτογραμμετρικών μεθόδων και τρισδιάστατης  σάρωσης  με 
laser σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή ( autocad, 1:1), σε αρχεία pdf (1:50) και έντυπη  μορφή εις  τριπλούν 
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σε κλίμακα 1:50. Στα παραδοτέα αρχεία συμπεριλαμβάνεται η αποτύπωση των τέμπλων, ενώ  στην περίπτωση 

της εκκλησίας του Παλιουρίου επιπλέον του επισκοπικού θρόνου και των στασιδίων στις ίδιες μορφές, 
Συνωδά θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική  μορφή  το  σύνολο των φωτογραφιών που θα ληφθούν αλλά 

και τα νέφη σημείων για την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας τους από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

ΙΙ.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να κινηθεί στο  κάθε μνημειακό εμβαδόν με τρόπο που  να σέβεται την 
ακεραιότητά του   και σύμφωνα με τους  νόμους, διατάγματα, αστυνομικές  και λοιπές  διατάξεις  που  ισχύουν και 

σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τίμημα - τρόπος πληρωμής 

Ι. Το  τίμημα που  υποχρεούται να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή  στον ανάδοχο, σύμφωνα με την υπ´ αριθ.  εισ. 
515748/26-10-21 οικονομική προσφορά του ισούται με 11.900,00�, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

(2.856,00�) ήτοι  συνολικά 14.756,00� «δεκατέσσερις χιλιάδες  επτακόσια πενήντα έξι ευρώ». 
ΙΙ. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

ΙΙΙ. Η αποπληρωμή  του  αναδόχου  θα γίνει μετά την παραλαβή των παραδοτέων και αφού συνταχθεί το 
πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής  παραλαβής του  αντικειμένου  της σύμβασης από  την 

καθορισμένη για το σκοπό αυτό τριμελή επιτροπή. 
IV. Για την πληρωμή του  αναδόχου  απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι λογιστικά έγγραφα: α) τιμολόγιο, β) 

φορολογική και γ) ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.
V.Το ποσό της καθαρής αξίας υπόκειται σε κρατήσεις, βάσει της ισχύουας νομοθεσίας. 

VI. Το  τίμημα θα καλυφθεί από τις πιστώσεις  του τακτικού προϋπολογισμού  του  Υπουργείου Πολιτισμού 
έτους 2021, ΦΟΡΕΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1021-204-0000000 του  έργου “Σύνταξη  μελέτης  αποκατάστασης 

τριών (3) μεταβυζαντινών εκκλησιών του Έβρου”, εγγραφόμενο στον ΑΛΕ 2420989001 “Έξοδα για λοιπές 
υπηρεσίες”. 

ΑΡΘΡΟ 5
Τόπος  και χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών  - προθεσμίες

I. Ως τόπος  παράδοσης της μελέτης ορίζεται το Αρχαιολογικό  Μουσείο Αλεξανδρούπολης  (Λεωφ. Μάκρης 

44). 
ΙΙ. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει το  σύνολο  του  αντικειμένου  του άρθρου 1, στις μορφές  που 

περιγράφονται στο άρθρο 3, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 
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IIΙ. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  σε περίπτωση  που  λήξει ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  και δεν έχει 

υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής  του  ή  έχει λήξει ο παραταθείς  κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει 
εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.

IV. Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί να μετατεθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  ή άλλοι ιδιαιτέρως  σοβαροί λόγοι που  καθιστούν 

αντικειμενικώς  αδύνατη  την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου 
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 6
Παραλαβή μελέτης

Η παραλαβή  του αντικειμένου της  σύμβασης  θεωρείται οριστική κατόπιν της  υποβολής του  απαιτούμενου 

πρωτοκόλλου  από την τριμελή  Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με την υπ᾽αριθ. ΥΠΠΟΑ/
6782/08-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΣ74653Π4-Γ4Φ) «Απόφαση συγκρότησης  συλλογικών οργάνων για το έτος  2021 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου» Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, για το έτος 2021.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποκατάσταση αναδόχου 

Ι. Ο ανάδοχος  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση  ή  μέρος  αυτής  χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 
ΙΙ. Εάν ο ανάδοχος  προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς  την προηγούμενη συναίνεση της  αναθέτουσας 

αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη  όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως  τις  κυρώσεις  για αθέτηση 
της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Εμπιστευτικότητα

I. Χωρίς  την προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση της  Αναθέτουσας  Αρχής, ο  ανάδοχος  δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές  πληροφορίες που  του  δόθηκαν ή που ο  ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση  της  μελέτης, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το  αντικείμενο  της 

παρούσας. Σε περίπτωση αθέτησης  από  τον μελετητή της  ως  άνω υποχρέωσής  του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και στο μέλλον. 
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II. Ο ανάδοχος  δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες  δηλώσεις σχετικά με το  αντικείμενο της  παρούσας, 

χωρίς  την προηγούμενη συναίνεση της  Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις  υποχρεώσεις  του  απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 

Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
III. Το αντικείμενο της  παρούσας ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς  οπωσδήποτε να θίγεται το  ηθικό 

δικαίωμα του αναδόχου κατά τις διατάξεις του ν. 2121/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση  διέπεται αποκλειστικά από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  και συντάσσεται και υλοποιείται βάσει 
των διατάξεων του άρθρου  177 του  ν. 4412/16, όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των διατάξεων 

απλούστευσης  των διαδικασιών του  ν. 4782/21. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε 
διαφοράς  μεταξύ  των μερών που  απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι της Αλεξανδρούπολης. 

Σε πιστοποίηση  των ανωτέρω  η παρούσα σύμβαση  αφού  αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από  τα 

συμβαλλόμενα μέρη σε δύο  (2) όμοια πρωτότυπα ως  κατωτέρω. Ένα παραμένει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
και ένα παραλαμβάνει ο ανάδοχος. Ακολούθως εισάγεται στο πρωτόκολλο, Κεντρικό  Μητρώο  Δημοσίων 

Συμβάσεων, αναρτάται στη Διαύγεια 
και εκτυπωμένη επανυπογράφεται ομοίως εις διπλούν. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
            Για το Ελληνικό Δημόσιο

       Η Προϊσταμένη της Εφορείας                                                       Ο Ανάδοχος-Μελετητής
                         

               Δόμνα Τερζοπούλου

         Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄
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