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ΣΥΜΒΑΣΗ
Σύμβαση για την προμήθεια συστήματος απαγωγού αερίων και σκόνης για τη
Συντήρηση των κειμηλίων της Ιεράς Μονής Λειμώνος στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης:
Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΕΡΓΟ:

«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ

2018ΕΠ08800041)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προμήθεια συστήματος απαγωγού αερίων και σκόνης στο
πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
ΠΟΣΟ:

(19.743,75 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (17%).

Στην Μυτιλήνη σήμερα 23-12-2020, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου,
Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών,
α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22, Τ.Κ.
81 131, Μυτιλήνη, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και
β) του κ. Κωνσταντίνου Ανανιάδη, Εξοπλισμός Εργαστηρίων, με ΑΦΜ 044080343, Δ.Ο.Υ.
Α’ Περιστερίου και με έδρα στην οδό Πανδρόσου 11, Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ 12136
και αφού έλαβαν υπόψη τους:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 4/22-1-2018, ΦΕΚ 7/Α/2018 Οργανισμός ΥΠΠΟΑ.
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3. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών εν
γένει έργων».
4. Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) Εκτέλεση Εργασιών με
αυτεπιστασία (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Β. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», με
κωδικό 2018ΕΠ08800041.
Γ. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/ 1645/ 1309-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ)έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Δ. Την ανάγκη προμήθειας συστήματος απαγωγού αερίων και σκόνης για τη Συντήρηση των
κειμηλίων της Ιεράς Μονής Λειμώνος
Ε. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/702945/499295/13014, ΑΔΑ: ΩΡΧΡ4653Π4Ζ8Ο (ΑΔΑΜ: 20AWRD007828188) της 11-12-2020 εγκριτική απόφαση της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτού ιδιότητα αναθέτει, και ο
δεύτερος των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει την
προμήθεια συστήματος απαγωγού αερίων και σκόνης για τη συντήρηση των κειμηλίων της
Ιεράς Μονής Λειμώνος στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής
Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041.
Το ζητούμενο σύστημα απαγωγής αναθυμιάσεων και σκόνης θα πρέπει:
Να καλύπτει τέσσερεις θέσεις σε πάγκο εργασίας.
Οι βραχίονες θα πρέπει να είναι :
1) Aρθρωτοί, αναρτημένοι από την οροφή της αίθουσας εργασίας.
2) Ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος με αδιάφορη ισορροπία και να παρέχουν ευχερή προσέγγιση
του αντικειμένου εργασίας από όλες τις πλευρές ενώ το αποληκτικό άκρο να είναι
εύκαμπτο για την καλύτερη απαγωγή.
Το δίδυμο ηλεκτροκινητήρα – κυκλώνα θα πρέπει να:
1) Έχει μία απορροφητική ικανότητα της τάξης των 500 m3/h και υποπίεση της τάξης των
500 Pa.
2) Θα εργάζεται με τριφασικό ρεύμα και θα συνοδεύεται από τα σχετικά ηλεκτρικά
κυκλώματα.
3) Να είναι μέσα σε στεγανό IP55 έναντι βροχής ηχομονωτικό κουτί με συντελεστή
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καταστολής στην τάξη των 15 db για να μην ηχορυπαίνει τον εξωτερικό χώρο.
4) Για την μη διάχυση του θορύβου από τον κυκλώνα προς την αίθουσα εργασίας θα
παρεμβάλλεται αξονικός καταστολέας θορύβου.
Άρθρο 2
Η δαπάνη για τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
δεκαεννιά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε
λεπτών (19.743,75 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (17%) ήτοι:
Σύστημα απαγωγής με 4 βραχίονες και απαγωγό MSFG, δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια
ογδόντα ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε και εξήντα λεπτά,
σύνολο δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε και εξήντα λεπτά (15.680 +
2.665,60 = 18.345,60€).
Αξονικός καταστολέας θορύβου οκτακόσια τριάντα ευρώ πλέον Φ.Π.Α. εκατό σαράντα
ένα ευρώ και δέκα λεπτά σύνολο εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(830,00 + 141,10 = 971,10€)
Σωληνώσεις απαγωγής, εύκαμπτοι σύνδεσμοι, συστολές προσαρμογής, τριακόσια εξήντα
πέντε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. εξήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά, σύνολο τετρακόσια
είκοσι επτά ευρώ και πέντε λεπτά, (365,00 + 62,05 = 427,05€)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου έργου «Αποκατάσταση Ιεράς
Μονής Λειμώνος», με κωδικό 2018ΕΠ08800041.
Άρθρο 3
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εκτελεσθέντων εργασιών και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη
πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών/Εργασιών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της
Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:
 Τιμολόγιο θεωρημένο
 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς
Κεντρικής Διοίκησης)
 Ασφαλιστική Ενημερότητα
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση
φόρου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης στην εισφορά υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%) στο καθαρό ποσό της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο
7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 και στην κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%) της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
Οι παραπάνω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
Άρθρο 4
Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως 23-07-2021.
Άρθρο 5
Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-82016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η παρούσα σύμβαση της οποίας η ισχύς αρχίζει από της υπογραφής της, αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι συμβαλλόμενοι
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ο Ανάδοχος

Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

Κωνσταντίνος Ανανιάδης
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