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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«προμήθεια υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής 
μηχανημάτων» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη 
κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες 
διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου 
και πορείας επισκεπτών».

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

Α1
1. Του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 
2. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 
3. Του Ν. 2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής 

Φιλοξενίας».
4. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3).
5. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κλπ».
7. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού».
Α2

9. 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, όπως ισχύει.

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/317401/227803/2687
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10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός κώδικας- 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 26.

12. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα -
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

13. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

14. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020…», όπως ισχύει.

15. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το 
άρθρο 4.

16. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Β. Τις αποφάσεις

17. Την υπ' αρ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

18. Την υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1822/Β/24-8-2015) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων» (ΥΠΑΣΥΔ - 1η έκδοση/31.7.2015).

19. Την υπ’ αρ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 
3698/Β/16-11-2016).  

20. Την υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/1013/22-03-2016 Απόφαση Έγκρισης του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της 
αυτεπιστασίας και τις υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/3942/18-11-2016 και 
ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 2014-2020/909/01-06-2017 Αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησής 
του, αντίστοιχα.

21. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 
Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής 
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Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού».

22. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/15-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1255) με ΑΔΑ: 
ΩΡ6Ζ4653Π4-Θ8Λ Υπουργική Απόφαση για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

23. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/245577/17219/12654/3280/24-05-2018 
Υ.Α. για τον «Ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων της 
Κεντρικής, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Α.».

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5204/25-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ7ΛΛ-4ΡΗ) Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική 
πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» με κωδικό ΟΠΣ 5009759 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020». 

25. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/461639/304928/11699/4133/8-12-
2017 (ΑΔΑ: 6Π4Θ4653Π4-ΞΧΖ) Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 
υποέργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής 
εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου 
στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» του 
έργου  «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική 
πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

26. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/51334/34916/1155/664/28-02-2018 
(ΑΔΑ: ΩΧΑΙ4653Π4-Ψ7Π) 1η τροποποίηση της Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και 
μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης 
νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας 
επισκεπτών» του έργου  «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και 
μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας 
εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

27. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/546667/364694/3661/20-12-2017(ΑΔΑ: 
7ΘΤΔ4653Π4-ΙΙΡ) Απόφαση ορισμού της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 
«Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου του 
ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην 
ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» της Πράξης 
«Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική 
πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» και την υπ’ αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/294190/211106/2487/19-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΗ74653Π4-4ΓΧ) 
1η τροποποίηση αυτής,

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Αποκατάσταση, 
συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. 
Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και 
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πορείας επισκεπτών» με κωδικό MIS 5009759 και κωδικό πράξης 2017ΕΠ00810055 της ΣΑ 
ΕΠ0081.

Δ. Την ανάγκη για την «προμήθεια υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής 
μηχανημάτων» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι 
και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου 
στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών».

Ε. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/301205/215984/2540/22-06-2018 αίτημα της ομάδας 
επίβλεψης του υποέργου 1 «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και 
μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας 
εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» της 
Πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά 
του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» για τη διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής 
μηχανημάτων» στο πλαίσιο του ως άνω έργου. 

ΣΤ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/301209/215986/2541/22-06-2018 Απόφαση 
έγκρισης του αιτήματος για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 
υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων» στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής 
εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική 
πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών».

Ζ. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/314880/225967/2671/29-06-2018 αίτημα της ομάδας 
επίβλεψης του υποέργου 1 «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και 
μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας 
εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» της 
Πράξης «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά 
του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» για την έγκριση των τευχών 
δημοπράτησης και τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών 
οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων» στο πλαίσιο του ως άνω 
έργου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανά 
τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια υλικών οργάνωσης 
εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων» για τις ανάγκες εκτέλεσης των 
εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και 
μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας 
εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» του 
έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου 
ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά 
του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα 
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πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (35.586,34 
€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι 
επτά ευρώ και έξι λεπτών (44.127,06 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στα ακόλουθα τμήματα και κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):
Τμήμα 1: Αναλώσιμα υλικά, CPV 44140000-3, προϋπολογισμού 7.333,36 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 5.914,00 €, Φ.Π.Α.: 
1.419,36 €).
Τμήμα 2: Εργαλεία χειρός, CPV 44511000-5, προϋπολογισμού 5.566,73 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 4.489,30 €, Φ.Π.Α.: 
1.077,43 €).
Τμήμα 3: Ηλεκτρικά εργαλεία, CPV 42652000-1, προϋπολογισμού 6.944,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 5.600,00 €, Φ.Π.Α.: 
1.344,00 €).
Τμήμα 4: Υλικά επικάλυψης - υγρομόνωσης - πλαστικές σακούλες, CPV 19500000-1, 
προϋπολογισμού 4.780,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς: Φ.Π.Α. 3.855,00 €, Φ.Π.Α.: 925,20 €).
Τμήμα 5: Ηλεκτρολογικά υλικά, CPV 31681000-3, προϋπολογισμού 979,85 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 790,20 €, Φ.Π.Α.: 
189,65 €).
Τμήμα 6: Ξυλεία, CPV 03419000-0, προϋπολογισμού 2.159,39 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 1.741,44 €, Φ.Π.Α.: 417,95 €).
Τμήμα 7: Υλικά & επισκευή bobcat και περονοφόρου (κλαρκ), CPV 34320000-6/50110000-9, 
προϋπολογισμού 3.725,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς: Φ.Π.Α. 3.004,40 €, Φ.Π.Α.: 721,06 €).
Τμήμα 8: Καύσιμα για τα μηχανήματα του έργου, CPV 09100000-0, προϋπολογισμού 
12.638,08 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς: Φ.Π.Α. 
10.192,00 €, Φ.Π.Α.: 2.446,08 €).
Η διάρκεια της σύμβασης για όλα τα τμήματα, θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της 
έως 30-03-2020.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και 
ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες 
διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας 
επισκεπτών» και συγκεκριμένα του υποέργου 1, το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας. Η πράξη είναι ενταγμένη στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» με κωδικό 
MIS 5009759 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00810055 και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του συνοπτικού διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στην 
επισυναπτόμενη Διακήρυξη (2690/2018) και στα συνημμένα παραρτήματα αυτής (Α - Ε), η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 15:00. Προσφορές που 
θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 
17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η παρούσα Απόφαση και η συνημμένη αναλυτική Διακήρυξη με τα παραρτήματα αυτής (Α - 
Ε), θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 
(http://www.promitheus.gov.gr), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) 
ημερών πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ελισάβετ Τσιγαρίδα
Αρχαιολόγος

Συνημμένα:

Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακόλουθα παραρτήματα:
Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές
Παράρτημα Β: Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
Παράρτημα Γ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Παράρτημα Δ: Σχέδιο σύμβασης
Παράρτημα Ε: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.culture.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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