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ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Ἔχουσα ὑπ᾽ ὄKιν:
1.

Τὰς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ κυρωτικοῦ του
Νοµοθετικοῦ Διατάγµατος τῆς 10/16.9.1926.

2.

Τὴν Κανονιστικὴν Διάταξιν «Ὄργανα ποὺ ἀποφασίζουν ἢ γνωµοδοτοῦν καὶ
εἰδικὲς ρυθµίσεις σὲ θέµατα ἔργων ποὺ ἐκτελοῦνται ἀπὸ τὶς αὐτοδιοίκητες ἀρχὲς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους σύµφωνα µὲ τὸ εἰδικὸ καθεστώς του καὶ σὲ ἐναρµόνιση µὲ τὴν
κοινὴ ἐθνικὴ νοµοθεσία» (ΥΑ 448/2007 – ΦΕΚ 220Α΄/12.9.2007).

3.

Τοὺς νόµους 3614/2007 «Διαχείριση, ἔλεγχος καὶ ἐφαρµογὴ ἀναπτυξιακῶν παρεµβάσεων γιὰ τὴν προγραµµατικὴ περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267Α΄/3.12.2007)
καὶ 3840/2010 «Ἀποκέντρωση, ἁπλοποίηση καὶ ἐνίσχυση τῆς ἀποτελεσµατικότητας τῶν διαδικασιῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατηγικοῦ Πλαισίου Ἀναφορᾶς (ΕΣΠΑ)
2007-2013 καὶ ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α΄/31.3.2010).

4.

Τὸ ὑπ’ ἀριθ. 4225/28.4.2009 Ἔγγραφον Ἐπιβεβαιώσεως Διαχειριστικῆς Ἐπαρκείας Τύπου Α καὶ Β παρὰ τῆς ΕΔΑ/ΠΚΜ διὰ τὸν Φορέα Ὑλοποιήσεως «Ἱερὰ
Κοινότης Ἁγίου Ὄρους Ἄθω» ὡς δικαιοῦχον ΕΣΠΑ.

5.

Τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 9, 15 κ.ἕ., 21 κλπ τοῦ νόµου 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α/22.2.2005).

6.

Τὴν ὑπ’ ἀριθ. Φ.2/40/1461/31.5-13.6.2012 ἱεροκοινοτικὴν Ἀπόφασιν, περὶ
ἐγκρίσεως διενεργείας ἀνοικτοῦ διαγωνισµοῦ καὶ ἐγκρίσεως τῶν τευχῶν
δηµοπρατήσεως τῆς συµβάσεως «Στατική - αντισεισµική µελέτη και µελέτη αποστράγγισης - ενίσχυσης θεµελίωσης του Ιερού Ναού του Πρωτάτου».

7.

Τὴν ἀπὸ 14.6.2012 Διακήρυξιν Ανοικτῆς Δηµοπρασίας (Τύπου Α) διὰ τὴν
ἐπιλογὴν ἀναδόχου τῆς ὡς ἄνω συµβάσεως.

8.

Τὴν ὑπ’ ἀριθ. Φ.2/40/2004/14-27.7.2012 ἱεροκοινοτικὴν Ἀπόφασιν, περὶ
συστάσεως Ἐπιτροπῆς τοῦ ὡς ἄνω Διαγωνισµοῦ.
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9.

Τὸ ἀπὸ 31.7.2012 Πρακτικὸν Ι τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς Διαγωνισµοῦ.

10.

Τὸ ἀπὸ 6.8.2012 Πρακτικὸν ΙΙ τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς Διαγωνισµοῦ.

11.

Τὸ ἀπὸ 7.8.2012 Πρακτικὸν ΙΙΙ τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς Διαγωνισµοῦ καὶ τὴν ἐν

αὐτῷ εἰσήγησιν ἀναθέσεως τῆς συµβάσεως.
12.

Τὴν µὴ ὑποβολὴν οἱασδήποτε ἐνστάσεως ἐκ µέρους τῶν διαγωνιζοµένων ὡς

πρὸς τὰς ὡς ἄνω Πρακτικὰ Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ.
13.

Τὴν πλέον συµφέρουσαν ἀπὸ οἰκονοµικῆς ἀπόKεως προσφορὰν συµφώνως

πρὸς τὸ προαναφερθὲν Πρακτικὸν ΙΙΙ τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισµοῦ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Ἐγκρίνει τὰ ἀνωτέρω Πρακτικὰ Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ (σχετ. 9, 10 καὶ 11).
β) Ἀποδέχεται ὡς ἔχει τὴν ἐν τῷ Πρακτικῷ ΙΙΙ Εἰσήγησιν τῆς Ἐπιτροπῆς
Διαγωνισµοῦ καὶ κατακυρώνει τὴν ἀνάθεσιν τῆς συµβάσεως «Στατική - αντισεισµική
µελέτη και µελέτη αποστράγγισης - ενίσχυσης θεµελίωσης του Ιερού Ναού του
Πρωτάτου» εἰς τὴν τελευταίαν µειοδότριαν Σύµπραξιν Μελετητῶν «Ἀθανάσιος Ξένος,
Γεώργιος Μαυρίδης, Νικόλαος Τσάτσος».
γ) Καλεῖ τὴν ὡς ἄνω Ἀνάδοχον Σύµπραξιν ἐντὸς 20 ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήKεως τοῦ
παρόντος, νὰ ὑποβάλῃ συµφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 παρ. 3 τῆς Διακηρύξεως τὰ ἐπὶ
µέρους δικαιολογητικὰ καὶ ἔγγραφα τοῦ ἄρθρου 23 αὐτῆς.
δ) Κοινοποιεῖ µὲ τηλεοµοιοτυπίαν (fax) τὴν παροῦσαν Ἀπόφασιν πρὸς ὅλους τοὺς
διαγωνιζοµένους, πλὴν τοῦ ὡς ἄνω ἀναδειχθέντος Ἀναδόχου, ἐν σχέσει πρὸς τὸν ὁποῖον
ἀκολουθεῖται ἡ προβλεποµένη ἰδιαιτέρα διαδικασία.!
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάµενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

