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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)
Ταχ. διεύθυνση: Τζιραίων 8-10
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 11742
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Σαλεμή, Αικ. Κοντού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dabmm@culture.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103251688/89/90
Φαξ:  +30 2103250448
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)
Ταχ. διεύθυνση: Τζιραίων 8-10
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 11742
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Σαλεμή, Αικ. Κοντού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dabmm@culture.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103251688/89/90
Φαξ:  +30 2103250448
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
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II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45453100 Εργασίες αποκατάστασης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η Ι. Μονή Αγ Διονυσίου Στροφάδων βρίσκεται στο νησιωτικο σύμπλεγμα των Στροφάδων του Ιονίου πελάγους 
και καταλαμβάνει έκταση 1.750 μ². Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 
ολόκληρη τη νησίδα, διότι είναι σημαντικότατο και σπανιότατο για τον ελλαδικό χώρο μνημειακό συγκρότημα 
της Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής.Το μνημείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή και έχει πληγεί κατά το 
πέρασμα των αιώνων συχνά από σεισμούς. Μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση το 2018 υπήρξαν καταρρεύσεις 
στα κτίρια των πτερύγων των κελλιών και στο στηθαίο του νότιου τοίχου του Πύργου, τοπικές αποκολλήσεις 
παρειών λιθοδομών, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και μικρομετακινήσεις των τοιχοποιιών και θολοδομιών των 
κτιρίων. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης για την εξασφάλιση της 
στατικής επάρκειας της μονής και την πλήρη αρχιτεκτονική ανάδειξη του συγκροτήματος, με στόχο την ασφαλή 
επαναλειτουργία του ως λατρευτικός χώρος και επισκέψιμο μνημείο.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 209 677.42 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL621 Ζάκυνθος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νήσοι Στροφάδες Ιονίου πελάγους

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Συνοπτικά, και όχι περιοριστικά, το έργο περιλαμβάνει:
Α. Γενικές εργασίες
-Καθαίρεση όλων των νεότερων επιχρισμάτων.
-Διερεύνηση και περιγραφή της κατασκευής των όψεων και των υλικών δόμησης μετά την απομάκρυνση των 
επιχρισμάτων.
-Χαρτογράφηση των βλαβών και των θέσεων καθαίρεσης επιχρισμάτων.
-Συμπληρωματικές αναλύσεις των δομικών υλικών και προτάσεις νέων συνθέσεων συμβατών με τα αρχικά 
υλικά δόμησης.
-Πραγματοποίηση ειδικής εδαφοτεχνικής έρευνας για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των εδαφικών 
παραμέτρων και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων.
-Τοπικές καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιιών.
-Κατασκευή λιθοσυρραφών για την αποκατάσταση ρωγμών.
-Κατασκευή νέων αρμολογημάτων.
-Εφαρμογή ενεμάτων .
-Συμπλήρωση των λιθόπλινθων με όμοιους με τους υπάρχοντες.
-Μικρής έκτασης συμπληρώσεις με την χρήση τεχνητού λίθου.
-Αντικατάσταση φθαρμένων θολιτών της ανατολικής πτέρυγας με την χρήση όμοιων φυσικών λίθων ή τεχνητών 
λίθων.
-Κατασκευή νέων επιχρισμάτων.
Β. Εργασίες ενίσχυσης των κατασκευών του Πύργου:
-Κατασκευή θεμελιολωρίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση μεταλλικού πλαισίου.
-Ενίσχυση παρειάς λιθοδομής με μεταλλικά μέλη.
-Ενίσχυση του διαχωριστικού τοίχου με ινοπλισμένο επίχρισμα.
-Περίδεση της κόγχης του Ιερού του καθολικού με μεταλλικό έλασμα.
-Τοποθέτηση ανοξείδωτων μεταλλικών αγκυρίων, προεντεταμένων τυφλών ή διαμπερών .
-Τοποθέτηση περιμετρικού ελάσματος για την ανάρτηση των ξυλοδοκών σε τοίχους.
-Κατασκευή σύμμικτης πλάκας επί γαλβανισμένων δοκών για την κάλυψη του δώματος.
-Αντικατάσταση παλαιού διαζώματος με νέο.
-Κατασκευή διαζωμάτων.
-Τοποθέτηση δίδυμων πλαισίων.
-Τοποθέτηση μεταλικών θλιπτήρων-ελκυστήρων
-Κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.
Γ. Λοιπές εργασίες:
-Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης τόσο περιμετρικά του συγκροτήματος όσο και στην εσωτερική αυλή και 
στους ισόγειους χώρους προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας.
-Επισκευή-ανακατασκευή του συστήματος απορροής των ομβρίων από τις στέγες και το δώμα και αποχέτευσης 
των ομβρίων είτε στα υπάρχοντα συστήματα δεξαμενών είτε εκτός μονής.
-Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων-βαφές.
-Συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών και ξύλινων ελκυστήρων και αποκατάσταση της έδρασής τους.
-Ενίσχυση θεμελίωσης. Κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης και πασσαλώσεως στο βόρειο, δυτικό και ανατολικό 
τοίχο του βόρειου κτιρίου, κατόπιν των προτάσεων που θα προκύψουν από τη γεωτεχνική έρευνα. Κατασκευή 
θεμελιολωρίδας έδρασης μεταλλικού πλαισίου του πύργου.
-Κατασκευή επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες των εσωτερικών χώρων με τη χρήση κοινών κονιαμάτων.
-Συντήρηση του λίθινου τέμπλου, συγκόλληση των θραυσμένων μελών και συναρμολόγηση στην αρχική θέση 
τους με την χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων συνδέσμων.
-Στερέωση του διακόσμου και της εφυάλωσης των πλακιδίων του δαπέδου και αντικατάσταση των φθαρμένων.
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-Καθαρισμός των ξύλινων στοιχείων (δοκίδες, μεσοπατώματα, στέγες κ.λ.π.) και επάλειψή τους με ειδικό 
συντηρητικό.
-Αντικατάσταση των θυρωμάτων της εισόδου του καθολικού και της μονής με νέα όμοια με τα αυθεντικά.
Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:
-Η απορροή των λυμάτων γίνεται σε δύο βιολογικούς καθαρισμούς τύπου compact.
-Η ύδρευση θα γίνει από υπάρχον πηγάδι.
-Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ηχομονωμένο που εγκαθίσταται στον περιβάλλοντα 
χώρο της Μονής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική προσφορά / Στάθμιση: 70%
Τιμή - Στάθμιση: 30%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 1275
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 147,148 και 153 του Ν 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8η/03/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/03/2021.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της 
Διακήρυξης από τα συλλογικά όργανα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Το έργο χρηματοδοτείται από:
α) το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της ΣΑΕΠ 822 με κωδικό 
2018ΕΠ82200000 «Σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων στις δημόσιες υποδομές από τον σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 στη Ζάκυνθο και το σύμπλεγμα των Στροφάδων Νήσων»
β) το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΠΟΑ της ΣΑΕ 014, κωδικός έργου 2018ΣΕ01400019 
«Στερέωση και Αποκατάσταση του Πύργου, και τοπικές ανακτήσεις, στο συγκρότημα της Ιεράς Μονής 
Στροφάδων».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)
Ταχ. διεύθυνση: Τζιραίων 8-10
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11742
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dabmm@culture.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103251688/89/90
Φαξ:  +30 2103250448
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