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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3
Τ.Κ.: 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Σ. Λαφαζάνη, Ε. Ντάφη
Τηλ. : 2431076647 
E-mail : efatri@culture.gr

ΠΡΟΣ: 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την μελέτη των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος στο πλαίσιο 
του Υποέργου 1:  «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. 
Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της Πράξης «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, 
Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5067488.

1. Περιγραφή αντικειμένου ανάθεσης –CPV
Η τεχνική περιγραφή επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (παράρτημα Ι). 
Το CPV είναι 71321000-4 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις κτιρίων»

2. Χρονοδιάγραμμα
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εντός δύο μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.

3. Προϋπολογισμός – Κριτήριο ανάθεσης - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως το ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(5.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ήτοι: εκτιμώμενο κόστος ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. = 4.435,48€ συν Φ.Π.Α. 24% = 1.064,52€).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της Πράξης με κωδικό ΣΑ 
2021ΕΠ00610018 της ΣΑ ΕΠ0061 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η 
Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ).

4. Υποβολή Προσφορών
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την σχετική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα - παράρτημα ΙΙ (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), έως και τις 13-5-2022 και 
ώρα 12:00, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση efatri@culture.gr
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Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς αποδέχεται όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 
επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ’ 
αυτού του λόγου στον προσφέροντα.

5. Λόγοι αποκλεισμού
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, παρακαλούμε, 
σε περίπτωση της επιλογής σας και πριν την απόφαση ανάθεσης, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε 
δημοπρασίες.

Η όλη διαδικασία της πρόσκλησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 
δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
                                                                                    Κρυστάλλω Μαντζανά

Συνημμένα:
1. Τεχνική Περιγραφή (παράρτημα Ι)
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (παράρτημα ΙΙ)  
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Πίνακας Διανομής

1. Μπαταβάνης Νικόλαος
Διπλ. Ηλ/γος – Μηχ/γος Μηχανικός
Τηλ. 2431071855 – 6977364841
Email: nikosbatavanis@gmail.com

2. Σπυρόπουλος Παναγιώτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ: 2431024420
Email: panosspr@gmail.com

3. Μακρή Σοφία
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλ: 2431077497
Email: sofiamakri657@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Ι. Ν. του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων 
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής των Χασίων. Πρόκειται για τρίκλιτη 
βασιλική με καμαροσκεπή. Εσωτερικά, ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες Χιοναδιτών 
ζωγράφων, που χρονολογούνται το 1791.
Με την Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/69669/2109/22-12-1983 (ΦΕΚ 143/Β’/13.03.1984) ο ναός 
Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος  χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα εκπονηθεί από μηχανικό με μελετητικό 
πτυχίο κατηγορίας 9. 

Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (σύστημα συναγερμού και 

μεγαφωνικής εγκατάστασης).

2. Μελέτη φωτισμού (λειτουργικού και ανάδειξης). 

3. Μελέτη πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Η μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης, θα περιλαμβάνει: 
τεχνική περιγραφή, τα απαιτούμενα σχέδια (στην κατάλληλη κάθε φορά κλίμακα), τις 
προδιαγραφές των προτεινόμενων συσκευών και υλικών με τον ενδεικτικό τύπο αυτών και τον 
προϋπολογισμό δαπάνης

Σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία, η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου θα ελεγχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Στις υποχρεώσεις του 
ανάδοχου μελετητή συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση / τροποποίηση της αρχικώς 
υποβαλλόμενης μελέτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του 
ΥΠΠΟΑ.

Το σύνολο της μελέτης θα παραδοθεί σε 3 αντίγραφα (σφραγισμένα και υπογεγραμμένα), καθώς 
και σε ψηφιακή μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:              …………
Διεύθυνση Έδρας: …………
ΑΦΜ:                       …………
Δ.Ο.Υ.:                      …………
Τηλέφωνο:              …………                                                                                  
Ημερομηνία:          . . . . . . .. . 
E-mail:                      …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο του Υποέργου 1:  «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. 
Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της Πράξης «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, 
Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067488.

                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Κόστος χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Κόστος 
(με ΦΠΑ)

Αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης.

Υπογραφή-Σφραγίδα
(νόμιμου Εκπροσώπου του προσφέροντος)





Πεδία Υπογραφών

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Ντάφη Ευαγγελία  (Συντάκτης)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
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