
   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 795 

Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2022 

 

Πρός 

α) τόν Οἶκο συντήρησης ἔργων τέχνης - ἁγιογραφίας 

Χρῆστος Μετασίδης 

Ἀνδρέα Μιαούλη 36 

Ἄργος. 

β) τήν Καθηγήτρια κ. Μ. Στεφανίδου 

Ἐργαστήριο Δομικῶν Ὑλικῶν 

Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν 

Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη. 

γ) τήν Diagnosis Multisystems IKE 

Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης, 

Δρ. Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός καί Μηχανικός Ὑπολογιστῶν 

63200 Νέα Μουδανιά. 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση γιά τήν ὑποβολή οἰκονομικῆς προσφορᾶς ἀναθέσεως γιά τήν 

«Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ 

καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» Τ.Κ. Ἄνω 

Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας 

Ἠπείρου. 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

(C.P.V. : 79930000-2) 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐνδιαφέρεται νά ἀναθέσει τήν 

«Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ 

καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» Τ.Κ. Ἄνω 

Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας Ἠπείρου, 

μέ τή διαδικασία τῆς ἀπ᾿ εὐθείας ἀνάθεσης, ὅπως ὁρίζουν οἱ διατάξεις σύμφωνα μέ τό 

ἄρθρο 118 τοῦ Ν. 4412/2016, ὅπως ἀντικαταστάθηκε μέ τό ἄρθρο 50 τοῦ Ν. 

4782/2021, σύμφωνα μέ τό ἐγκεκριμένο Τεῦχος Τεχνικῶν Δεδομένων καί τῆς σχετικῆς 

δαπάνης. 
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Α. Γιά τήν χρηματοδότηση τῆς σύμβασης ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. πρωτ. 4933/21-9-

2021 Ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ καί ΤΣ μέ 

θέμα: Ἔνταξη τῆς Πράξης «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ – 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» μέ Κωδικό ΟΠΣ 5127048 καί ἔνταξη στό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ἀνταγωνιστικότητα Ἐπιχειρηματικότητα καί Καινοτομία 2014-2020», ἡ δέ δαπάνη 

θά βαρύνει τίς πιστώσεις τῆς ΣΑΕ 1111 τροπ. 0/ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: MIS 

5127048/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ11110001 τοῦ 30#01-ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ#ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Δημοσίων Ἐπενδύσεων (Ν.3614/2007 & 

Ν.4314/2014) καί θά διατεθεῖ ἀποκλειστικά γιά τήν «Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης τῶν 

ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» Τ.Κ. Ἄνω Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. 

Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας Ἠπείρου. 

 

Β. Ἡ συνολική προθεσμία ἐκπόνησης τῆς μελέτης ὁρίζεται σέ ἑξήκοντα ἡμερολογιακές 

ἡμέρες (60 Η.Η.) ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς σύμβασης. 

 

Γ. Μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. πρωτ. 750/25-5-2022 Ἀπόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ465ΣΙΗ-ΣΡΝ) 

ἐγκρίθηκε ἡ διαδικασία γιά τήν ἀπ’εὐθείας ἀνάθεση γιά τήν «Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης 

τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» Τ.Κ. Ἄνω Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. 

Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας Ἠπείρου, λόγῳ τῆς κατεπείγουσας ἀνάγκης 

ἐπίσπευσης τῆς διαδικασίας ἀνάθεσης τῆς μελέτης ἐπίβλεψης τῆς ὑλοποίησης τὼν 

ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς δηλαδή 

τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου, τοῦ λίθινου δαπέδου καί τῶν τοιχογραφιῶν, 

συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπίβλεψης ἐφαρμογῆς τῶν ὅρων πού καταγράφονται στήν 

ὑπ᾿ ἀριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/Φ21/614516/438530/6221/611/27-

8-2019 ἐγκριτική ἀπόφαση τοῦ ΥΠΠΟΑ, τῆς ἐφαρμογῆς ἀναλυτικῶν μή ἐπεμβατικῶν 

μεθόδων κατά τήν ὑλοποίηση, καί τῆς ἐπίβλεψης τεχνικοῦ ἀσφαλείας, προκειμένου νά 

ξεκινήσει ἄμεσα ἡ διαδικασία ὑλοποιήσεως τοῦ ἔργου τῆς συντήρησης καί 

ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις. 

 

Δ. Σέ συνέχεια τῆς ἔρευνας ἀγορᾶς πού διεξήχθη γιά τή δυνατότητα ἐπιλογῆς 

ἀναδόχου, ὁ ὁποῖος γιά τήν ἐκπόνηση τῆς πρός ἀνάθεση μελέτης, θά πρέπει νά διαθέτει 

τά ἀναγκαῖα πρός τό ἀντικείμενο αὐτῆς προσόντα καί τήν ἀπαραίτητη ἐξειδίκευση, 

παρακαλοῦμε, σέ περίπτωση πού ἐπιθυμεῖτε νά συμμετέχετε ὡς οἰκονομικός φορέας 

στή διαδικασία ἀνάθεσης τῆς ἐν θέματι μελέτης, νά μᾶς ἀποστείλετε οἰκονομική 

προσφορά, μέχρι τήν 17η/06/2022, προκειμένου νέ ἐξεταστεῖ καί ἐφ’ὅσον δέν 

ὑπερβαίνει τό ποσό τῆς προεκτιμώμενης ἀμοιβῆς, νά ὑπογραφεῖ ἡ σχετική σύμβαση. 
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Τό ἀντικείμενο τῆς μελέτης μέ τίτλο «Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης τῶν ἐργασιῶν 

συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Ἀβάσσου» περιγράφεται ἀναλυτικά στό συνημμένο Τεῦχος Τεχνικῶν 

Δεδομένων, ὅπως αὐτό ἐγκρίθηκε μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. πρωτ. 731/20-5-2022 Ἀπόφαση. 

Ἡ προεκτιμώμενη ἀμοιβή τῆς μελέτης ἀνέρχεται σέ 10.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου τοῦ ΦΠΑ (24%) καί 8.064,50 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Ε. Δεδομένου ὅτι σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις τῶν παρ. 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 73 

τοῦ Ν. 4412/2016, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρο 22 τοῦ Ν. 4782/2021, δέν πρέπει 

νά συντρέχουν λόγοι ἀποκλεισμοῦ τοῦ οἰκονομικοῦ φορέα ἀπό διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι σέ περίπτωση πού ἀνακηρυχθεῖτε 

ἀνάδοχος, πρίν ἀπό τή σύναψη σύμβασης ἀνάθεσης γιά τήν «Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης 

τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀποστείλετε τά παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 α. Ἀπόσπασμα ποινικοῦ μητρώου. 

 β. Φορολογική ἐνημερότητα (σέ ἰσχύ). 

γ. Ἀσφαλιστική ἐνημερότητα (ἄρθρο 80 παρ. 2 τοῦ Ν. 4412/2016) (σέ ἰσχύ). 

 

ΣΤ. Ἡ οἰκονομική προσφορά μπορεῖ, εἴτε νά ὑποβληθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη 

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης (Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 101, 48100 Πρέβεζα) εἴτε νά 

ἀποσταλεῖ σέ ἠλεκτρονική μορφή ὑπογεγραμμένη στό e-mail: imnikpre@gmail.com. 

Τά παραπάνω δικαιολογητικά, ἐφ᾿ ὅσον ἀνταποκριθεῖτε θετικά καί ἡ οἰκονομική 

προσφορά σας γίνει ἀποδεκτή, νά ὑποβληθοῦν - ὁμοίως μέ τήν οἰκονομική προσφορά– 

καί νά συνοδεύονται μέ Ὑπεύθυνη Δήλωση γιά τήν ἀκρίβεια τῶν στοιχείων τους. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Τεῦχος Τεχνικῶν Δεδομένων καί Προεκτιμώμενης Ἀμοιβῆς. 

2. Ἔντυπο Οἰκονομικῆς Προσφορᾶς. 
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ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ὁ/Ἡ κάτωθι ὑπογεγραμμένος/η ………………………………………………… 

……………………………………………………………...…………………… 

μέ ἕδρα τ………………………………………… ὁδός ………………………… 

……………………………. ἀριθμ. …………….. Τ.Κ. ………………………… 

Τηλ. ……………………………………………... E-mail: ……………………... 

…………………………………………………………………………..………. 

ἀφοῦ ἔλαβα γνώση τοῦ περιεχομένου τοῦ Τεύχους Τεχνικῶν Δεδομένων 

(Τ.Τ.Δ.) καί τῆς Προεκτιμώμενης Ἀμοιβῆς γιά τήν ἐκπόνηση τῆς μελέτης μέ 

τίτλο: «Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης 

τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀβάσσου» Τ.Κ. Ἄνω 

Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας 

Ἠπείρου, δηλώνω ὅτι ἀποδέχομαι, χωρίς ἐπιφύλαξη, τήν Πρόσκληση γιά 

σύναψη τῆς σχετικῆς σύμβασης καί καταθέτω τήν παρακάτω οἰκονομική 

προσφορά. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σέ € 
Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης ἐργασιῶν 

ἀποκατάστασης καί συντήρησης 

τοιχογραφικοῦ διακόσμου 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σέ € 
Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης ἐργασιῶν 

ἀποκατάστασης καί συντήρησης 

ξυλόγλυπτου τέμπλου 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σέ € 

Ἐπίβλεψη ὑλοποίησης ἐργασιῶν 

ἀποκατάστασης καί συντήρησης 

λίθινου δαπέδου 
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ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σέ € 
Ἐπίβλεψη τεχνικοῦ ἀσφαλείας  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σέ € 
Ἐφαρμογή ἀναλυτικῶν μή ἐπεμβατικῶν 

μεθόδων 
 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης τά παραδοτέα, σύμφωνα μέ τό 

Τ.Τ.Δ., θά ὑποβληθοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης σέ 

ψηφιακή καί ἔντυπη μορφή. 

 

……………………….. 

(Τόπος καί ἡμερομηνία) 

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/-ΟΥΣΑ 

 

 

 

(Ὀνοματεπώνυμο ὑπογράφοντα καί σφραγίδα οἰκονομικοῦ φορέα) 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «Επίβλεψη υλοποίησης των εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης του καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αβάσσου» Τ.Κ. Άνω Κοτσανόπουλου, Δ.Ε. Λούρου, Δ. 
Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφερείας Ἠπείρου. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Κοτσανόπουλο Πρεβέζης 

ΔΗΜΟΣ: Πρεβέζης 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η επίβλεψη αφορά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

του καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου ως προς 
τα εξής τμήματα: 
Α) Υφιστάμενο ξυλόγλυπτο τέμπλο 
Β) Υφιστάμενο τοιχογραφικό διάκοσμο 
Γ) Υφιστάμενο λίθινο δάπεδο 

Σχετικά με την παρούσα προσφορά, παρατίθενται συντόμως τα 
τεχνικά δεδομένα και η εκτίμηση των αμοιβών με την εξής διάρθρωση 
στο κείμενο:  

Α. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας 
Πρόθεση της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης είναι η 

αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Αβάσσου που βρίσκεται 
στη περιοχή του Λούρου, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου, 
κοινοτικός οικισμός Άνω Κοτσανόπουλο. Η Ιερά Μονή απέχει από την 
πόλη της Πρέβεζας 36 χλμ και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω της ΕΟ 
Πρέβεζας - Φιλιππιάδας. Το καθολικό της μονής ανήκει στον 
αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης βασιλικής και είναι ενταγμένο στον 
κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών μνημείων με την υπ. αριθμ. 
ΥΑ: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/33263/908/10-6-1997 η οποία έχει δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ 589/Β/15-7-1997. 
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Η αποκατάσταση του καθολικού συνίσταται σε τρεις διαφορετικές 
πράξεις: α) Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενου 
ξυλόγλυπτου τέμπλου, β) Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
υφιστάμενου τοιχογραφικού διάκοσμου, και γ) Εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης υφιστάμενου λίθινου δαπέδου. 

Οι σχετικές μελέτες εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης 
εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού/Γενική Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Διεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στη με αριθμ. 
29/27-08-2019 Πράξη του (Θέμα 8ο) και με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/Φ21/614516/438530/6221/611 
εγκριτική απόφα-ση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. 

Β. Αντικείμενο της Σύμβασης 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την επίβλεψη υλοποίησης 

των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης για κάθε μία από τις 
πράξεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις εγκεκριμένες μελέτες 
εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης και στην προαναφερόμενη 
εγκριτική απόφαση του ΥΠΠΟΑ. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης θα κατατεθούν οι αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις για την 
πορεία των εργασιών.  

Β.1 Αντικείμενο επίβλεψης. 
Η επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης για 

κάθε μία πράξη συνίσταται σε εφαρμογή των εργασιών που προτείνονται 
στις εγκεκριμένες μελέτες και στην επιλογή των εγκεκριμένων υλικών: 
 
Β.1.1. Επίβλεψη εργασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης 
ξυλόγλυπτου τέμπλου  

 Επιφανειακός καθαρισμός τέμπλου  

 Εργασίες τεκμηρίωσης και αποσυναρμολόγηση της άνω ζώνης του 
τέμπλου  

 Μεταφορά αποσυναρμολογημένων τμημάτων τέμπλου σε 
εργαστηριακό χώρο  
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 Εργασίες απεντόμωσης ξύλινων τμημάτων αποσυναρμολογημένων 
τμημάτων 

 Εργασίες στερέωσης ξύλινων τμημάτων αποσυναρμολογημένων 
τμημάτων  

 Εργασίες καθαρισμού αποσυναρμολογημένων τμημάτων  

 Αντικατάσταση ξύλινων τμημάτων –όπου κρίνεται αναγκαίο  

 Συμπλήρωση κενών – Σφράγιση ρωγμών  

 Ενδυνάμωση φορέα στήριξης τέμπλου  

 Αφαίρεση διαβρωμένων μεταλλικών στοιχείων  

 Στερέωση in situ ξύλινων στοιχείων  

 Απεντόμωση in situ ξύλινων στοιχείων  

 Ενίσχυση ξύλινων στοιχείων  

 Καθαρισμός ξύλινων στοιχείων  

 Επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξυλόγλυπτων τμημάτων τέμπλου  

 Συγκόλληση ξύλινων τμημάτων  

 Συμπλήρωση κενών  

 Αισθητική αποκατάσταση  

 Εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος  

Β.1.2. Επίβλεψη εργασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης 
τοιχογραφικού διακόσμου  

 Οπλισμός ζωγραφικής επιφάνειας  

 Εργασίες στερέωσης χρωματικού στρώματος  
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 Εργασίες στερέωσης των αποκολλημένων τοιχογραφημένων 
τμημάτων  

 Εργασίες στερέωσης σαθρών και κονιορτοποιημένων κονιαμάτων με 
επαναλαμβανόμενους εμποτισμούς, καταϊονισμούς και επιχρίσματα και 
με παράλληλη διαδικασία πλήρωσης εσωτερικών απωλειών κονιάματος 
με ένεμα 

 Εργασίες περιμετρικής συγκράτησης στα όρια των τοιχογραφιών και 
στα σημεία όπου υπάρχουν απώλειες τμημάτων  

 Εργασίες πλήρωσης ρωγμών και μικρορωγμών  

 Εργασίες καθαρισμού των τοιχογραφημένων τμημάτων 
 Εργασίες αφαίρεσης κρυσταλλοποιημένων αλάτων με υγρό και 

μηχανικό καθαρισμό  

 Εργασίες καθαρισμού της ζωγραφικής επιφάνειας από λοιπές 
επικαθίσεις και αιθάλη με παράλληλη διαδικασία στερέωσης  

 Εργασίες αφαίρεσης επιστρώσεων ασβεστώματος, επιχρισμάτων 
ασβέστη με μηχανικό τρόπο  

 Εργασίες αφαίρεσης του οπλισμού 

 Ολοκλήρωση εργασιών περιμετρικής συγκράτησης στα όρια των 
τοιχογραφιών και στα σημεία όπου υπάρχουν απώλειες τμημάτων και 
συμπλήρωση κενών τμημάτων με νέο ασβεστοκονίαμα παρόμοιας 
σύστασης και συναφούς χρωματισμού, υφής και πορώδους με τα αρχικά 
κονιάματα 

 Εργασίες χρωματικής και αισθητικής αποκατάστασης, όπου αυτό 
κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο 

Β.1.3. Επίβλεψη εργασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης λίθινου 
δαπέδου  

 Τεκμηρίωσης και αποτύπωση δαπέδου υπό κλίμακα  

 Επιφανειακός καθαρισμός δαπέδου  
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 Αφαίρεση λίθων δαπέδου  

 Εργασίες συντήρησης αποσπασμένων λίθων δαπέδου  

 Στερέωση λίθων και πλήρωση ρωγμών  

 Καθαρισμός  

 Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της υποδομής του λίθινου 
υποστρώματος  

 Εργασίες επανατοποθέτησης λίθινων πλακών  

 Σφράγιση αρμών με κονίαμα  

 Καθαρισμός του συνόλου της επιφάνειας του δαπέδου  
 
Β.1.4. Επίβλεψη εφαρμογή των όρων που καταγράφονται στην 
εγκριτική απόφαση του ΥΠΠΟΑ  

 Τα αποσυναρμολογούμενα τμήματα του τέμπλου (ζώνη επιστυλίου και 
επίστεψης), να μεταφερθούν σε εργαστηριακό χώρο που θα υποδειχτεί 
από την Ι. Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ο οποίος να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας  

 Για την απεντόμωση να εφαρμοστεί ανοξική μέθοδος από 
εξειδικευμένο συνεργείο λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας  

 Να εκπονηθεί και να κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
τεχνική έκθεση ενίσχυσης του φορέα στήριξης του ξύλινου τέμπλου  

 Να γίνουν διερευνητικές τομές, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
ή μη παλαιότερης ζωγραφικής φάσης  

 Να διατηρηθούν οι παλαιοί οπλισμοί κατά την αναστύλωση και να 
συμπληρωθούν με νέους, όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο  

 Να μη χρησιμοποιηθεί υαλόβουρτσα για την αφαίρεση των αλάτων  

 Οι εργασίες να εκτελεστούν σε συνεργασία και παράλληλα με τις 
στερεώσεις της τοιχοποιίας.  

 Να μην πραγματοποιηθεί καθολική απόσπαση των πλακών του 
δαπέδου, αλλά μόνο απόσπαση των ήδη αποκολλημένων πλακών και 
να γίνει η επανατοποθέτηση τους με το προτεινόμενο κονίαμα της 
μελέτης. Να μη γίνουν συγκολλήσεις πλακών  
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 Να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των σαθρών κονιαμάτων μεταξύ 
των αρμών και να γίνει συμπλήρωση των απωλειών με το προτεινόμενο 
κονίαμα της μελέτης  

 Να κατατεθεί προς έγκριση προτεινόμενο αιώρημα για την στερέωση 
της λίθινης επιφάνειας  

 Η στερέωση των απολεπίσεων και αποφλοιώσεων να 
πραγματοποιηθεί με την μεθοδολογία και τα υλικά που προτείνονται για 
την πλήρωση των ρωγμών  

 Να κατατεθεί προς έγκριση συμπληρωματική τεχνική έκθεση 
συντήρησης για το σύνολο των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών του 
καθολικού, συμπεριλαμβανομένων και των στηλών μπροστά στο Ιερό. 
 
Β.1.5. Εφαρμογή αναλυτικών μη επεμβατικών μεθόδων  
 

 Διερεύνηση παλαιότερη ζωγραφικής διακόσμησης  

 Διερεύνηση βάθους καθαρισμού (τοιχογραφικός διάκοσμος) 

 Διερεύνηση δομής ξύλινων στοιχείων και εύρους καθαρισμού 
 
Γ. Συνοπτικός πίνακας Δαπανών 
Δαπάνη επίβλεψης  

 
Προεκτιμώμενη αμοιβή  

                                                  Προ ΦΠΑ                       ΦΠΑ 24%  
Δαπάνη επίβλεψης εργασιών 
αποκατάστασης και 
συντήρησης τοιχογραφικού 
διακόσμου  

€ 1.600,00  € 384,00  

Δαπάνη επίβλεψης εργασιών 
αποκατάστασης και 
συντήρησης ξυλόγλυπτου 
τέμπλου  

€ 1.600,00  € 384,00  

Δαπάνη επίβλεψης εργασιών 
αποκατάστασης και 
συντήρησης λίθινου δαπέδου  

€ 1.014,50  € 243,50  

Δαπάνη επίβλεψης τεχνικού 
ασφαλείας  

€ 950,00  € 228,00  
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Εφαρμογή αναλυτικών μη 
επεμβατικών μεθόδων  

€ 2.900,00  € 696,00  

Γενικό σύνολο  € 8.064,50  € 1.935,50  
 

Τα παραδοτέα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης θα είναι σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή (για το κείμενο και το τεύχος σε μορφή .doc και .pdf 

και για τα σχέδια σε μορφή .dwg και .pdf). Η μελέτη θα προδοθεί σε (4) 

τέσσερα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα.   

Σε όλα τα στάδια της μελέτης ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται ή να 

συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη και την Τεχνική της Υπηρεσία, την 

ομάδα επίβλεψης της μελέτης καθώς και λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του 

ΥΠΠΟΑ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης είναι δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης. 
Πρέβεζα 12-05-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

ΠΡΕΣΒ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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