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(Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία)

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Λήψη άμεσων 
μέτρων εξασφάλισης του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Μόριας Λέσβου», εκτιμώμενης 
αξίας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 118 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Α. Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή της Μόριας Ν. Λέσβου της Π.Ε. Βορείου Αιγαίου και 
αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων εξασφάλισης του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Μόριας Λέσβου Π.Ε. 
Βορείου Αιγαίου». Περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες εργασίες:

α) Περίδεση του εναπομείναντος τμήματος του ανώτερου τόξου ΤΑ8, πάνω από το 
μεσοβάθρο Μ8, για αποφυγή αποκόλλησης τμήματός του, αφού προηγηθεί προσεκτικός 
καθαρισμός. Επίσης στερέωση των επιφανειών της λιθοδομής με εφαρμογή κονιάματος 
υδραυλικής ασβέστου - ποζολάνης.

β) Υποστήριξη των τόξων ΤΜ3 και ΤΜ8 της μεσαίας τοξοστοιχίας, τα οποία παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη αποδιοργάνωση. Η υποστήριξη θα γίνει με ελαφριά μεταλλική δικτυωτή 
κατασκευή κάτω από το τόξο, η οποία θα εδραστεί στα απέναντι προεξέχοντα λίθινα γείσα.

Συγκεκριμένα η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/429367/29-09-2021 Απόφαση έγκρισης της στατικής μελέτης  σχεδιασμού προσωρινών 
μέτρων εξασφάλισης υδατογέφυρας του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Μόριας Λέσβου Π.Ε. Βορείου 
Αιγαίου».

Β. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημερολογιακές 
ημέρες (120ΗΗ) από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ και 
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00) με  ΦΠΑ 24%.
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Γ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως οικονομικός φορέας στη διαδικασία 
ανάθεσης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι τις 31-05-2022, ημέρα Τρίτη την οικονομική 
προσφορά σας (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
daam@culture.gr, είτε εντύπως στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 
63 Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4782/2021, με συνολικό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου.
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά.

Δ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 του ν.4412/2016 όπως ισχύει , σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν4782/2021, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ε. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος, οφείλετε να 
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής του). Η υποχρέωση αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής 
διοίκησης)
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
δ) καταστατικό εταιρείας και νόμιμη εκπροσώπηση
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς σας θα πρέπει να προσκομίσετε Υ.Δ., ότι 
κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσετε τα ανωτέρω έγγραφα.

 
Συνημμένο: Τεύχος Τεχνικής Μελέτης

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της ΔΑΑΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
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