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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  .  

Ταχ. Δ/νση : Δ. Καλαμάτα 3                                                                                         
Ταχ. Κωδ.  : 42131
Πληροφορίες : Φ. Μπαμπαλιάρη, ΠΡΟΣ:  ως πίνακας διανομής           

 Σ. Φαραζούμη                                                                       
Τηλ.: 2431076647            
e-mail: efatri@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απ’ευθείας ανάθεση 
της «Στατικής μελέτης εφαρμογής στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του 
αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Τρίκκης», στο πλαίσιο του Υποέργου 1:  
«Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της 
πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της Πράξης «Προστασία και 
ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των 
Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067467.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σας προσκαλεί για την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς που αφορά στην «Στατική μελέτη εφαρμογής στερέωσης, 
αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Τρίκκης», 
στο πλαίσιο του Υποέργου 1:  «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του 
αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της 
Πράξης «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου 
της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5067467.

1. Περιγραφή αντικειμένου ανάθεσης – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
προσφέροντος – CPV
Η τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της προς ανάθεση μελέτης επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση (παράρτημα Ι).
Ο προσφέρων υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης 
και άνω, κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες - μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και 
μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) Ο μειοδότης που θα επιλεγεί θα πρέπει να 
καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω.
Το CPV είναι 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών»
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2. Χρονοδιάγραμμα
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με τους 
επιβλέποντες.

3. Προϋπολογισμός – Κριτήριο ανάθεσης – Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ήτοι: εκτιμώμενο κόστος ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. = 4.032,26 € 
και Φ.Π.Α. 24% = 967,74 €).  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  2021ΕΠ00610016 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 17-01-2022 
και ώρα 15:00, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
efatri@culture.gr.
Στην περίπτωση που δεν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε αποστείλετε αρνητική απάντηση 
στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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 στους προσφέροντες.

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.
δ.   Αντίγραφο του σχετικού μελετητικού πτυχίου.
στ. Βεβαίωση μη πειθαρχικών παραπτωμάτων του ΤΕΕ.
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 

mailto:efatri@culture.gr


3

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας2014-2020

τις ανωτέρω διατάξεις δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 
δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

                  Η Προϊσταμένη της Εφορείας
                                                                                                               

        Κρυστάλλω Μαντζανά
   Αρχαιολόγος

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

Πίνακας Διανομής:

1) ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
3ης Σεπτεμβρίου 174Α – Αθήνα
Τηλ. 210 86456347
z_irinaki@yahoo.gr

2) ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Θησεέως 6 - Μαρούσι
Τηλ. 210 6141191
bel26@otenet.gr

3) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανδρούτσου & Καποδιστρίου –  Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6841755
info@architech.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«Στατικής μελέτης εφαρμογής στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης 
του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Τρίκκης»

Στην δαπάνη συμπεριλαμβάνεται η παράδοση των αρχείων σε αναλογική μορφή (τεύχος 
εκτυπώσεων) για το αρχείο της ΕΦΑ Τρικάλων και σε ψηφιακή μορφή (αρχείο .dwg).

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
1. Γενικά σχέδια σε κλίμακα 1:50,
2. Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κλίμακες 1:20, 1:10 κατά περίπτωση 
σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.
3. Πλήρες τεύχος υπολογισμών, αναλυτική περιγραφή των επιλεγόμενων μεθόδων 
και των υλικών επέμβασης.
4. Προμετρήσεις και προϋπολογισμό των προβλεπόμενων εργασιών.

Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί παράλληλα με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης δεδομένου ότι επηρεάζεται άμεσα από την τελική αρχιτεκτονική πρόταση.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει οικονομική προσφορά θα πρέπει να 
έχει επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο και να έχει ενημερωθεί από την Υπηρεσία 
σχετικά με την εγκεκριμένη μελέτη της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη 
διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. 
Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας».

 
Α/Α

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ/Μ

1

Στατική μελέτη εφαρμογής για την στερέωση, αποκατάσταση 
και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Τρίκκης. 
Η στατική μελέτη θα αφορά τις νέες κατασκευές και τη 
διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και την 
ενίσχυση των υπαρχόντων κατασκευών όπου αυτή απαιτείται 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής.

κατ΄
αποκοπή
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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 απ’ ευθείας ανάθεση της 
«Στατικής μελέτης εφαρμογής στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του 
αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Τρίκκης», στο πλαίσιο του Υποέργου 1:  «Προστασία 
και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των 
Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη 
διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. 
Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067467.

                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Συνολικό Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός ΦΠΑ

Συνολικό Κόστος 
(με ΦΠΑ)

Αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης.

Υπογραφή-Σφραγίδα
(νόμιμου Εκπροσώπου του προσφέροντος)


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΥΠΠΟΑ 10/01/2022
Α. Π.: 8084
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-01-10T11:03:55+0000
	Not specified




