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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή επειγουσών 
εργασιών υποστύλωσης & άρσης επικινδύνου στο διατηρητέο κτήριο Μοσχονά-
Μπουρμπούλη που βρίσκεται στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 
που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη »  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1)  Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. 
2) Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/2003) για τον  «Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού». 
3) Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/2004) 
“Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ. 
4) Το Π.Δ. 118/25-6-2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/21-6-2012 
(ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
5) Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/91) “Τρόπος εκτέλεσης αρχ/κών έργων”. 
6) Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992) “Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων”. 
7) Του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) “Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής 
ανάπτυξης”. 
8) Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
Συναφών Θεμάτων». 
9) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995, ΦΕΚ 1291/Α/11-8-
2010 και το ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010 όπου δημοσιεύθηκε ο Ν. 3871/2010 "Δημοσιονομική 
Διαχείριση και ευθύνη"). 
10) Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 
118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά. 
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11) Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) «Περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 
12) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005  και τις τροποποιήσεις του ανωτέρω Π.Δ. (ΦΕΚ 14/Α/2012) Ν. 4038/2012 
“Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”. 
13) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). 
14) Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις). 
15) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης» άρθρο 35. 
16) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003). 
17) Της απόφασης αριθμ. πρωτ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση χρηματικών 
προσόντων άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 κλπ». 
18) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
19) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) "Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες". 
20) Της ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/23-3-2011 (ΦΕΚ 566/Β/2011) "Ορισμός 
δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες 
τίθενται στη διάθεσή της κατ' εντολή του κύριου διατάκτη". 
21) Της ΠΟΛ124/27-5-2011 (ΦΕΚ 1066/Β/2011) του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση 
Φορολογίας “Βεβαίωση οφειλής για χρέη στο Δημόσιο”. 
22) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”. 
23) Της Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών (ΦΕΚ 3400/Α/20-12-2012). 
24) Την με αρ. πρωτ. 1652/3-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΓ-Π7Η) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής 
για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών παραλαβής υλικών και εργασιών για το έτος 2014. 
25) Το με αρ. πρωτ. 636/11-2-2014 έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 
14REQ002105283. 
26) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΔΕΟΕΝΠ/45798/5737/5422/792/24-2-2014 Απόφαση 
χρηματοδότησης για τη λήψη άμεσων στερεωτικών μέτρων στα σεισμόπληκτα μνημεία της 
Κεφαλονιάς. 
27) Την αρ.πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ09-β/2454/27-5-2014 (ΑΔΑ ΒΙΙΨΓ-3ΡΧ) Απόφαση 
έγκρισης επειγουσών εργασιών υποστύλωσης και άρσης επικινδύνου στο διατηρητέο κτήριο 
Μοσχονά Μπουρμπούλη στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς 
28)  Την αρ.πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/141974/16010/1385 / 03/06/2014 (ΑΔΑ ΒΙΥΗΓ-
ΒΓΛ) Υπουργική Απόφαση έγκρισης του από 6.3.2013 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 
41 του Ν. 3028/02, για το εν λόγω κτήριο. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1) Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλώτερη τιμή , συνολικής δαπάνης κατά ανώτερο όριο 
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών 
υποστύλωσης & άρσης επικινδύνου στο διατηρητέο κτήριο Μοσχονά-Μπουρμπούλη 
που βρίσκεται στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που 
επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ι) Η δαπάνη θα βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο  έργο με κωδικό 1960ΣΕ01400001 
«Επείγοντα στερεωτικά και αναστηλωτικά έργα» για το έτος 2014. 
 

2) Η Παρούσα προκήρυξη βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Κεφαλονιάς, http://www.kefallonia.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://et.diavgeia.gov.gr . 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη μέσω του 
υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ το αργότερο μέχρι την 23-6-2014 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 στο Πρωτόκολλο της ΥΝΕΜΤΕΔΕ επί της οδού Μαιζώνος 17 στην 
Πάτρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία κα ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 23-6-2014 και ώρα 13:30  
Η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης.  

 
 
        Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 
   
 
                                  Άννα Κωτσοβίλη 
                          Αρχιτέκτων Μηχανικός   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kefallonia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κτήριο χωρίς σκεπή που παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις και  
κατακρημνίσεις τοίχων μεταξύ των ανοιγμάτων και χρήζει άμεσων μέτρων αντιστήριξης. Το κτήριο 
χαρακτηρίστηκε ως μνημείο με την με αρ.πρωτ.  Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/89631/2002/22-11-2010, 
(ΦΕΚ 542/Α.Α.Π/21-12-2010) ως προς τους περιμετρικούς τοίχους του και είναι  φερόμενης 
ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μοσχονά, Ασημίνας Μοσχονά – Μπουρμπούλη, Διονυσίου Μπουρμπούλη 
& Έρρικας Μοσχονά, 
 
Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες οι οποίες έχουν εγκριθεί με την με αρ.πρωτ. Υ.Α. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/141974/16010/1385/03-06-2014 
 
Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
α) Ανακατασκευή της νότιας παραστάδας της νότιας θύρας της ανατολικής κύριας όψης του 
ισογείου που έχει καταρρεύσει. Τοποθέτηση νέου ξύλινου πρεκιού και τοξωτού υπέρθυρου στην 
εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας.    
β) Ανάκτηση του τοίχου που έχει καταρρεύσει στην νότια όψη προς την αυλή του γειτονικού 
σπιτιού. 
 
ΙΙ.  ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
Όλα τα ανοίγματα του κτηρίου θα κτιστούν σε όλο τους το πλάτος, ύψος και πάχος.  
 
ΙΙΙ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ 
α) Καθαίρεση τοπικά της περιμετρικής τοιχοποιίας στα σημεία που έχει αποδιοργανωθεί  η 
τοιχοποιία πάνω από τα πρέκια των ορόφων, αφού όμως προηγηθεί φωτογραφική και σχεδιαστική 
τεκμηρίωση των σημείων και αφαίρεση των λίθινων πρεκιών.  
β) Αναδόμηση των πρεκιών του ορόφου στη θέση τους. Αναδόμηση των καθαιρεθέντων τμημάτων 
με τους ίδιους λίθους και ασβεστοτσιμεντοκονία. 
 
ΙV.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ. 
Περίδεση εξωτερικά των τοιχοποιιών με συρματόσχοινα, γωνιακούς οδηγούς, κλειδιά σύσφιγξης 
και αντιστήριξη του εσωτερικού είτε εναέρια, είτε με αντηρίδες, είτε με συνδυασμό με ενδεχόμενη τη 
συμμετοχή του εσωτερικού κάθετου στο δρόμο τοίχου του ισογείου του οποίου η κατάσταση θα 
διαπιστωθεί μετά τον καθαρισμό. Δεδομένου ότι η πίσω όψη του κτηρίου δεν είναι ορατή σε όλο 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

           
                                Πάτρα 10-6-2014 
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Χαβδάτων -Ληξουρίου  φερόμενης ιδιοκτησίας 
Αικατερίνης Μοσχονά, Ασημίνας Μοσχονά –
Μπουρμπούλη, Διονυσίου Μπουρμπούλη & Έρρικας 
Μοσχονά 
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της το μήκος, δύναται η περίδεση να γίνει στη στάθμη των παραθύρων του ορόφου θα πρέπει 
όμως πρώτα να έχει προηγηθεί  η σφράγισή τους.   
Εξωτερικά θα γίνουν συνολικά πέντε (5) οριζόντιες περιδέσεις. 
Οι τρεις (3) αφορούν στον όροφο και  περικλείουν  μέχρι και τα πίσω πλαϊνά ανοίγματα.  Οι δύο (2) 
αφορούν το ισόγειο και περικλείουν μέχρι το έμπροσθεν πλαϊνό άνοιγμα του Ισογείου. 
Η κατασκευή περιλαμβάνει συρματόσχοινο γαλβανιζέ διαμέτρου Φ16, γωνιακές γαλβανισμένες 
λαπάτσες διαστάσεων 0,20x0,40x0,01m και κατακόρυφες ζώνες μαδεριών 25x0,05m που θα 
τοποθετηθούν τόσο στις γωνίες όσο και ανάμεσα στα ανοίγματα.  
Οι γωνιακές ζώνες στην όψη θα αποτελούνται από δύο μαδέρια ανά πλευρά ούτως ώστε το 
πλάτος της ζώνης ανά πλευρά να είναι 50 cm. 
Οι εσωτερικές αντιστηρίξεις θα είναι ξύλινες και θα εμποτιστούν με βερνίκι. Θα χρησιμοποιηθούν 
τουλάχιστον 2 στοιχεία αντιστήριξης κατά όροφο και ανά πλευρά πλην της δυτικής. Η θέση και ο 
ακριβής αριθμός θα καθοριστούν μετά τον καθαρισμό του κτηρίου από τα μπάζα. Η κατασκευή θα 
είναι σύμφωνα και με το πρότυπο των άμεσων μέτρων μετά από σεισμό του ΟΑΣΠ και  διατομή 
των κυρίων ξύλινων δοκών δεν θα είναι μικρότερη των 10cm. Εναλλακτικά οι αντιστηρίξεις 
μπορούν να είναι από σιδηροκατασκευές αντίστοιχης διάταξης με τις προαναφερθείσες ξύλινες.  
Οι εσωτερικές αντιστηρίξεις θα προηγηθούν των εξωτερικών περιδέσεων.  
 
V. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ (ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ 
Το θυσιαζόμενο τσιμεντοκονίαμα θα είναι ύψους  10cm στη στέψη και ελαφριά οπλισμένο. Το 
κονίαμα αυτό θα καθαιρεθεί στην οριστική επισκευή του κτηρίου. Επίσης θα σφραγιστούν σημεία 
με ρηγματώσεις μέσω τοπικών ενεμάτων και στις θέσεις με  αποσαθρωμένα επιχρίσματα θα 
εφαρμοστούν αρμολογήματα με πατητή τσιμεντοκονία.  Θα γίνει προστασία - διαπλάτυνση της 
έδρασης στη νοτιοανατολική γωνία του κτηρίου όπου και θα συμπληρωθούν λίθοι και θα 
αρμολογηθεί το βραχώδες υπόβαθρο. 
 
VI. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
Καθαρισμός βλάστησης στην πλαϊνή όψη για δυνατότητα εργασιών, καθαίρεση και φύλαξη όλων 
των κουφωμάτων εντός του κτηρίου. Ο καθαρισμός θα προηγηθεί των υπολοίπων εργασιών. 
 
   
 
Ο Συντάξας Μηχανικός                                                   
                                                                                  H Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 
 Χρήστος Κολώνας  
 Πολιτικός Μηχανικός                                                          Άννα Κωτσοβίλη    
                                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός   
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Του/Της……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΠΡΟΣ 
 
Την επιτροπή Διεξαγωγής Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή επειγουσών 
εργασιών υποστύλωσης & άρσης επικινδύνου στο διατηρητέο κτήριο Μοσχονά-
Μπουρμπούλη που βρίσκεται στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς. 
Αφού έλαβα γνώση της από 16-6-2014 Προκήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής-Έκθεσης της 
Υπηρεσίας, αποδεχόμενος όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και έχοντας υπόψη 
τις επιτόπου συνθήκες του έργου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αναλαμβάνω την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών ως ακολούθως: 
 
Επείγουσες Εργασίες υποστύλωσης και άρσης επικινδύνου στο διατηρητέο κτήριο Μοσχονά 
Μπουρμπούλη που βρίσκεται στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς 
 
 
………………………………… Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
………………………………… Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 
 
Η παρούσα ισχύει για 30 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες 
 
 
 
 
            -6-2014 
                                                   
 
 
                Ο προσφέρων 
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