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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1.1. ΠΙΝΑΚΑ ΜΔ ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΑΥΑΨΑ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ: Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Δθζεζηαθώλ θαη ινηπώλ 
Καηαζθεπώλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί ηε 
βάζεη ηεο ηηκήο 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ: 58.870,97 (ΔΤΡΧ) € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
73.000,00 (ΔΤΡΧ) € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ: πλνιηθφο ρξφλνο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, κε ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο φπσο αλαθέξνληαη θάησζη 
θαηθαησηέξσ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Η πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην έξγν TheRout_Net, 
MIS 5041731,ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΑΥΑΙΑ, GRIT 2014-
2020 ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ. 2019), ζηε 
ΑΔ 314/6, κε Κσδηθφ Αξηζκφ 2019Δ31460005 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

09/11//2020 θαη ψξα 14:00.  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 09/11/2020 θαη 
ψξα 15:00.  

ΚΧΓΙΚΟ CPV: 39154000 – 6 «Δμνπιηζκόο εθζέζεσλ» 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

Γηεχζπλζε: Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ 197, 26110  ΠΑΣΡΑ 

Τπεχζπλνη επηθνηλσλίαο: Β. θφλδξα 

Σει./Φαμ: 2610 275070, 2610 276143 / 2610 624051, 2610 623005 

Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: efaacha@culture.gr 

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ αλάξηεζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ 26/10/2020 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα www.efaacha.gr  26/10/2020 

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ
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1.2. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο παξψλ ζπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α‟/08.08.2016), φπσο ηζρχεη θαη 
εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 177 απηνχ θαη ζχκθσλα κε: 

A. Σηο δηαηάμεηο: 
Α1 

1. Σνπ Ν.1958/1991 (ΦΔΚ122/Α/1991) «Πεξί ηξφπνπ εθηέιεζεο αξρ/θψλ έξγσλ», φπσο 
ηξνπνπνηεκέλνο θαη ζπκπιεξσκέλνο ηζρχεη ζήκεξα  

2. Σνπ Ν.2947/2001 (άξ.19, παξ.33) (ΦΔΚ 228/Α/2001) «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο», 
φπσο ηξνπνπνηεκέλνο θαη ζπκπιεξσκέλνο ηζρχεη ζήκεξα  

3. Σνπ Ν.3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη 
ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (αξ. 40, παξ. 2 θαη 3), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο θαη 
ζπκπιεξσκέλνο ηζρχεη ζήκεξα  

4. Σνπ Π.Γ. 24/2019 (ΦΔΚ 39/Α/2019) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ έξγσλ» 
5. Σν άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α/22.09.2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θ.ι.π.» 
6. Σν Π.Γ. 4/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΚ Α΄ 

7/22.01.2018) 
 

Α2 
7. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
8. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεσο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (ΦΔΚ 161/Α/1992) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»  

9. Σνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-
βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», φπσο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 
26.  

10. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο- 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

11. Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ 
Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

12. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο 
δηνξζψζεθε σο πξνο ζθάικαηα ζηα ΦΔΚ Α /200/ 24.10.2016 θαη Α/206/03.11.2016, 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/06.12.2016) 
«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ 
αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο)», ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4468/2017 (ΦΔΚ Α 
61/28.04.2017), ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4469/2017 (ΦΔΚ Α 62/03.05.2017), ην άξζξν 47 ηνπ 
Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ Α 74/19.05.2017), ην άξζξν 87 ηνπ Ν. 4478/2017 (ΦΔΚ Α 
91/23.06.2017), ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4482/2017 (ΦΔΚ Α 102/25.07.2017), ην άξζξν 43 
ηνπ Ν. 4487/2017 (ΦΔΚ Α 116/09.08.2017), ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4488/2017 (ΦΔΚ Α 
137/13.09.2017), ηα άξζξα 20-23 θαη 27-28 ηνπ Ν. 4491/2017 (ΦΔΚ Α 152/13.10.2017), 
ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4496/2017 (ΦΔΚ Α 170/08.11.2017), ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017 
(ΦΔΚ Α 171/13.11.2017),  ην άξζξν 120 ηνπ Ν. 4512/2018 (ΦΔΑ Α 5/17.01.2018), ηα 
άξζξα 79 θαη 107 ηνπ Ν. 4530/2018 (ΦΔΚ Α 59/30.03.2018) θαη ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 
4541/2018 (ΦΔΚ Α 93/31.05.2018) θαη ηζρχεη  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zQO9P8_z1iZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucypIcKklwwyJ3KvOCqHfZEdM0-j7bXbbhsO9A5KkdNi
ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ
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13. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α΄/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη  

14. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξ. πξση. 134444/23.12.2015 κεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο 
& Σνπξηζκνχ θαη Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2877/Β΄/29-12-2015) κε ζέκα: 
«Σαθηνπνίεζε πιεξσκψλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επνκέλνπ ΠΓΔ θαη ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη. 

15. Σελ Κ.Τ.Α.  κε αξ. πξση. 134453/23.12.2015 κεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ θαη Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2857/Β΄/28-12-2015) κε 
ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΠΓΔ», 
φπσο ηζρχεη. 

16. Σν άξζξν 60, παξ. 1 ηεο απφ 20/3/2020 Π.Ν.Π.(ΦΔΚ Α‟68/2020): «Καηεπείγνληα κέηξα 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσ-λντνχ COVID-
19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 

17. Σν άξζξν 41 ηεο απφ 13/4/20 Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 84/Α/13-4-20) «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο 
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο», άξζξν 41. 

18.  Σηο ελφηεηεο Γ, Γ θαη Δ ηεο κε αξ. πξση. 2133/15-4-20 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 24 
(Απφθαζε 01/15-4-20 ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) κε ζέκα: "Δηδηθά 
δεηήκαηα αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζην πιαίζην ηεο 
αληηκεηψπηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ ηνχ COVID-19, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ γηα 
ηελ απνηξνπή ηεο δηαζπνξάο ηνπ" 
 

Β. Σηο απνθάζεηο 
19. Σελ ππ' αξηζ. Π1/2380/18.12.2012 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 3400/Β/2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 
20. Σελ ππ' αξηζ. 57654/12.05.2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

21. Σελ ππ‟ αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΗΤ «Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Έληππνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν . 4412/2016 (Α ́ 147), γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (ΦΔΚ 
3698/Β'/16.11.2016). 

22. ηελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΑΓ/ΣΓΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-3-2020 
(ΦΔΚ 198/Τ.Ο.Γ.Γ./17.3.2020) Τ.Α. «Γηνξηζκφο Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 

23. ηελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΤΓ/ΓΓΟΤ/171024/3839/11140/09-04-2020 Τ.Α. «Οξηζκφο 
θαηεγνξηψλ δαπαλψλ κε Γηαηάθηε ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ Τθππνπξγφ ή άιιν φξγαλν θαη 
νξηζκφο απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ» (ΦΔΚ 1385/η.Β΄/14-04-2020) 

24. ηελ  κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/182148/5665/11887/21-04-20 Τ.Α. «Οξηζκφο 
θαηεγνξηψλ δαπαλψλ κε Γηαηάθηε ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ Τθππνπξγφ ή άιιν φξγαλν, 
νξηζκφο απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη νξηζκφο Γεπηεξεπφλησλ Γηαηαθηψλ ζην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΚ 1579/η.Β΄/24-04-2020) 

25. ηελ  ππ‟ αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΡΤΠ/136505/3066/15-3-2020 Τ.Α. “Μεηαβίβαζε 
αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ θαη Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο, 
Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ” (ΦΔΚ 
912/Β/17-3-2020) 

26. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ / ΓΓΓΤΗΓ / ΓΓΑΓ / ΣΓΜΠ / 49541 / 4190 / 3975 / 2990 / 
02 - 02 - 2018 (ΑΓΑ : 974Ν4653Π4 - 2ΜΛ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σνπνζέηεζε 
Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο 
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Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ», κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε 
Αλαζηαζία Κνπκνχζε, κφληκε ππάιιεινο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α., ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ, 
ζηε ζέζε ηεο Πξντζηακέλεο νξγαληθήο Μνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ηεο Δθνξείαο 
Αξραηνηήησλ Αραΐαο 

27. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ / ΤΓ / ΓΓΓΤΗΓ / ΓΓΑΓ / ΣΓΠΔΙΓ / 368265 / 27735 / 
27254 / 26274 / 7925 / 14 - 07 - 2020 Απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
ΤΠ.ΠΟ.Α. θνπ Δκκαλνπήι Αλησλφπνπινπ κε ζέκα «Οξηζκφο Αλαπιεξψηξηαο 
Πξντζηακέλεο ηεο ΔΦΑ Αραΐαο», κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε Γθάηε Μαξία, ππάιιεινο ηνπ 
ΤΠ.ΠΟ.Α. κε ζρέζε Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ 
Βπδαληηλψλ - Μεηαβπδαληηλψλ κε βαζκφ Α΄, σο αλαπιεξψηξηα ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο 
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη γηα ππεξεζηαθνχο ή 
πξνζσπηθνχο ιφγνπο (Αξηζκ. πξση/ινπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ : ΤΠΠΟΑ / ΓΓΑΠΚ / 
ΔΦΑΑΥΑ / 369028 / 259486 / 4462 / 15 - 07 - 2020) 

28. ηελ κε αξ. πξση. ΔΤΣΟΠ/Α/ΔΠΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ηε κέζνδν ηεο 
Απηεπηζηαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξ. πξση. ΔΓΔΠΟΛ/Α/ΔΠΑ/14-
20/3942/18-11-2016 θαη ΔΓΔΠΟΛ/Β1/ΔΠΑ/14-20/908/01-06-2017 Απνθάζεηο 
Έγθξηζεο Σξνπνπνίεζεο Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ πνπ 
εθηεινχληαη κε ηε κέζνδν ηεο Απηεπηζηαζίαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020. 

29. Σελ κε αξ. πξση. ΔΤΣΟΠ/ΦVIβ/3410/13-10-2016 Δγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ 
νκνγελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
απηεπηζηαζίαο. 

30. Tελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΑΜΔΔΠ/ΣΑΜ/175285/122769/3107/1698/04.04.2019 
Τ.Α. (ΑΓΑ: 6Ο1Β4653Π4-Φ4Θ) Έγθξηζεο ηεο Μνπζεηνινγηθήο - Μνπζεηνγξαθηθήο 
κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο έθζεζεο ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηγίνπ 

31. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 
πλεξγαζίαο INTERREG V-A Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020, πνπ ειήθζε ζηηο 27.02.2019 
γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξάμεο θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο,  

32. Σελ απφ 23.09.2019 πκθσλία Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο ("Partnership Aggreement") κε ηα 
παξαξηήκαηά ηεο, πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ (Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ) 
θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Δηαίξσλ  

33. Σελ ππ' αξ. πξση. Ι2/2.1/52/27.09.2019 χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο ("Subsidy Conract"), 
πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ (Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ) θαη ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG V-A Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020 

34. Σελ ππ' αξηζκ. 119685/20.11.2019 (ΑΓΑ: Χ52Π46ΜΣΛΡ-65) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ έγθξηζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ TheRout_Net, MIS 
5041731,ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΑΥΑΙΑ, GRIT 2014-2020 ζην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ. 2019), ζηε ΑΔ 314/6, κε Κσδηθφ Αξηζκφ 
2019Δ31460005 

35. Σν απφ 20.12.2019 εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ (Έθδνζε 1.1) θαη ην απφ 
27.05.2020 εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ (έθδνζε 1.2) 

36. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΠΟΓΣΠ/ΣΚΠ/2317/1290/934/65/24.01.2020 Απφθαζε 
ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Σνκέα Πνιηηηζκνχ πεξί 
νξηζκνχ Τπεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ην έξγν 2019Δ31460005 ηεο ΑΔ 314/6 

37. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΥΜΑΔ/51993/35603/626/252/05.03.2020 
(ΑΓΑ: 6ΤΘΠ4653Π4-ΒΘ8) Τπνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζην 
πιαίζην ηνπ εληαγκέλνπ  ζην  Πξφγξακκα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG 
"Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020" έξγνπ "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 
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5041731) κε αθξσλχκην "TheRout_Net",  απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 
Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο 

.  
Γ. Σελ ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ ζύκθσλα κε ηα θάησζη: 

1. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/26396/18144/20-01-2020 Τ.Α. (ΑΓΑ: 63Π04653Π4-
ΘΟ9) «Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ έηνπο 2020 ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 1-1-
2020». 

2. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/302469/213178/18-6-2020 Τ.Α. (ΑΓΑ: 6ΜΞΠ4653Π4-
ΣΗ9) Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ έηνπο 2020 ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΑΠΚ κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 01 - 01 – 2020. 

3. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνλ θσδηθφ MIS 5041731 γηα ην έξγν κε Κ.Α. 
2019Δ31460005 ηεο ΑΔ 314/6 
 

Γ. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΑΥΑ/725041/516647/9824/31-12-2019 (ΑΓΑ: 
9ΧΒΞ4653Π4-604) Απφθαζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο, γηα ηελ ζπγθξφηεζε 
ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ πλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιηθψλ, ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζνχλ αλάγθεο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο ην έηνο 2020 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ππνέξγσλ ζε ηερληθά έξγα ηξίησλ, ησλ ακηγψο 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξγσλ, θαζψο θαη ησλ έξγσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηξίησλ. 

Δ. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΑΥΑ/592938/420097/7693/23.10.2020 (ΑΓΑ: 
ΦΜΘΓ4653Π4-Κ4Μ) Απφθαζε ηεο ΔΦ.Α. Αραΐαο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά επί ηε βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Δθζεζηαθψλ θαη ινηπψλ 
Καηαζθεπψλ ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο»  

ΑΡΘΡΟ 2: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Σα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα: 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ ΑΥΑΨΑ 
Γηεχζπλζε 
Σνπνζεζία / Πφιε 

ΑΛ. ΤΦΗΛΑΝΣΟΤ 197 
ΠΑΣΡΑ 

Υψξα Διιάδα 
Σ.Κ. 26110 
Σειέθσλν 2610623820, 2610276143 
Τπεχζπλνη γηα ηνλ Γηαγσληζκφ Β. θφλδξα 
Σειενκνηνηππία (fax) 2610624051, 2610623005 
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε efaacha@culture.gr 

ΑΡΘΡΟ 3: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο πξνθήξπμεο - Γιώζζα 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κέρξη θαη  ηελ 2α/11/2020 θαη ώξα 12:00. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ 
αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 4ε/11/2020. Οη απαληήζεηο ζηηο ζρεηηθέο 
εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(www.efaacha.gr). Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 
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πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ζπκπιεξψλνπλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζεσξνχληαη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη κφλν ζε 
εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κέζσ πξσηνθφιινπ ηεο 
Τπεξεζίαο. Απφ ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, απφ ηελ παξνρή, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ/δηεπθξηλίζεσλ θαη 
από ηελ επηηόπηα επί πνηλή απνθιεηζκνύ απηνςία, ζπλάγεηαη, θαηά ακάρεην ηεθκήξην, φηη 
ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θχζεο ησλ 
ππεξεζηψλ.  

Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη ε 
Διιεληθή. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη 
φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζε 
ηνπο ζηελ ειιεληθή καδί κε ην ππνβαιιφκελν έγγξαθν θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξάο 
ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε. Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο 
Διιάδαο, ζπλνδεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Δάλ έγγξαθν ππνγξάθεηαη ή είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ κε ειιεληθή δεκφζηα αξρή, 
απηφ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη/πξνζθνκίδεηαη κε επηζεκείσζε (apostilled). Αληίζηνηρα νη 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

ΑΡΘΡΟ 4: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθζεζηαθώλ θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ ζην Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο», φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε Σερληθή 
Πεξηγξαθή κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Παξάξηεκα Α), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη βαζίδεηαη ζηελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΑΠΚ/ ΓΑΜΔΔΠ/ 
ΣΑΜ/ 175285/ 122769/ 3107/ 1698/ 04.04.2019 Τ.Α. (ΑΓΑ: 6Ο1Β4653Π4-Φ4Θ) Δγθεθξηκέλε 
Μνπζεηνινγηθή - Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηεο έθζεζεο ζην Αξραηνινγηθφ 
Μνπζείν Αηγίνπ, ηα ζρέδηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ κε e-mail ζην 
efaacha@culture.gr λα ηνπο απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά (e-mail), θαηφπηλ ζρεηηθνχ 
ειεθηξνληθνχ ή έληππνπ αηηήκαηφο ηνπο  ζηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή.  
Οη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 39154000 – 6 «Δμνπιηζκόο εθζέζεσλ» 

Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδψλ 
ππφ ηε κνξθή ρσξηζηψλ ηκεκάησλ δελ είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 
ζπληζηά εληαίν ζχλνιν πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπιιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, ελψ, 
παξάιιεια, σο ζχλνιν απαηηείηαη λα δηαζέηεη νκνηνγελή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εληαίν 
αηζζεηηθφ χθνο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη ππνρξεσηηθφ επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα επηζθεθηνχλ θαηφπηλ 
εηδνπνίεζεο ηνπο ρψξνπο ηεο Δθνξείαο ζηελ Πάηξα (νδφο Αιεμ. Τςειάληνπ 197) θαη ζην 
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηγίνπ, ψζηε λα ιάβνπλ ηδία γλψζε ησλ πξνο έθζεζε αξραηνηήησλ θαη 
λα ππνβάινπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεχζπλε Γήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ 
εθζεκάησλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη νη θαηαζθεπέο. 

ΑΡΘΡΟ 5: Πξνϋπνινγηζκόο –Υξεκαηνδόηεζε  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, αλέξρεηαη θαη‟ αλψηαην φξην ζην πνζφ πελήληα νθηψ ρηιηάδσλ 
νθηαθνζίσλ εβδνκήληα Δπξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηψλ (58.870,97 €) κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ, (73.000,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG "Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020, Κσδ. Α Δ 314/6 . 
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Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο 
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG «Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020» έξγνπ κε θσδηθφ 
Δλαξίζκνπ 2019Δ3146005 «TheRout Net / Thematic routes and networks” (MIS5041731) κε 
αθξσλχκην «TheRout Net» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο «Δπέθηαζε 
Έθζεζεο  Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Αηγίνπ». 

ΑΡΘΡΟ 6: Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο θαη ζε απηφλ ππνινγίδεηαη ε παξάδνζε θαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ.  

ΑΡΘΡΟ 7: Ακνηβή αλαδόρνπ 

1. Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Οηθνλνκηθφ Αληάιιαγκα) ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο  ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη σο εμήο: Εξόθληζη ηος 100% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 
με ηην οπιζηική παπαλαβή ηος ζςνόλος ηων παπαδοηέων. 

3. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

α) πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο,  

β) ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ 

γ) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο  

δ) θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
παξφλ άξζξν. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε 
ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ πνπ θαηά λφκν ηνλ 
βαξχλεη. Η θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
βάζεη ηνπ Ν.4172/2013 (8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο). Δπίζεο ν 
Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: α) Κξάηεζε 0,07 % ππέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
β) Κξάηεζε 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Οη θξαηήζεηο ππάγνληαη ζε Υαξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 

πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8: Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
– Λνηπνί Λόγνη Απνθιεηζκνύ   

1. ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο, θαζψο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά.  

2. Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην 
πξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη ζε έλα ζπκκεηέρνληα ζηελ 
έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ ππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 
βάξνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή -ζε πεξίπησζε ελψζεσλ πξνζψπσλ- έζησ θαη γηα έλα 
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ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ 
απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 
2.1.  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

2.2.  δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

2.3.  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 
ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

2.4.  ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 
164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

2.5.  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

2.6.  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε απηήο 
ηεο παξαγξάθνπ αθνξά ηδίσο:  
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ΙΚΔ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

3. Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ν ίδηνο ή, ζε 
πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφο 
θνξέαο: 
3.1.  έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία, 

3.2.  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 
πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
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αζθάιηζε. Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3.3. ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη φηη ζε βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, έρνπλ επηβιεζεί 
πξφζηηκα θαη έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα: 

 παξάβαζε "πςειήο" ή "πνιχ πςειήο" ζνβαξφηεηαο(3 πξφζηηκα/3 έιεγρνη) 

 αδήισηε εξγαζία(2 πξφζηηκα/2 έιεγρνη) 

4. Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ν ίδηνο ή, ζε 
πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφο 
θνξέαο: 
4.1.  δελ ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, 

ή/θαη παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε ή/θαη 

4.2.  δελ ππνβάιεη φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επηζήκσο 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ 
ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε 
ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα, όηαλ απνδεηθλύεηαη όηη απηόο 
βξίζθεηαη ιόγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνύ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε 
κία από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

5. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία 
ειάρηζηα επίπεδα φζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο ηνπο γλψζεηο ή ηθαλφηεηεο: 
 
Αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο: 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπλαθή εκπεηξία κε 
απηή ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθζεζηαθψλ 
θαηαζθεπψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αξραηνηήησλ, νη νπνίεο εθηειέζζεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ 
από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (11νο 2015-11νο 2020), ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνύ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζνπ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε έλα ή θαη 
αζξνηζηηθά ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα, ζε αξραηνινγηθά κνπζεία (Γεκφζηα ή ηδησηηθά, πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 45, παξ. 3, 4 ηνπ Ν. 3028/2002). 
 
Η εκπεηξία απηή ζα απνδεηθλχεηαη πξνζθνκίδνληαο α) θαηάινγν ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, νξηζηηθά παξαιεθζέλησλ θαη β) Βεβαίσζε εκπεηξίαο 
απφ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟΑ ή ηνπ αληίζηνηρνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο επί Ιδησηηθψλ 
κνπζείσλ, γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε αξραηνηήησλ. 
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Άξζξν 9: Δγγπήζεηο 

Ο επηιεγείο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ,κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Η Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδεηαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 
ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα κελ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο έηνπο. Δάλ ε 
έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επεηδή ν 
εθδφηεο ηεο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηε γιψζζα ηνπ εθδφηε θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 
φξν φηη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ αιινδαπνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ππεξηζρχεη 
ην ειιεληθφ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ 
Διιάδα, ζα δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή 
δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 
αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ 
ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 
επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ.  

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ΑΡΘΡΟ 10: Σξόπνο θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Γηάξθεηα 
ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν δαθηπινγξαθεκέλεο θαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

α) Καηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  ηηο δπν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ζα θαηαηίζεηαη θαη ην αληίζηνηρν 
απνδεηθηηθφ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ. 

β) Απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηε 
δηεχζπλζε : Αι. Τςειάληνπ 197, 26110 ΠΑΣΡΑ.  ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο 
πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο,  κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
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Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 
απνξξίπηνληαη. Η θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
παξαπάλσ πξνζεζκίαο, δεζκεχεη φκσο ηνλ Αλάδνρν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. ε 
πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο. 

ΑΡΘΡΟ 11: Σξόπνο ζύληαμεο θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

1. Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη δχν (2) επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, σο εμήο: 

 Έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 
άξζξν 12. 

 Έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 
ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί, ζε άιιε γιψζζα, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
Διιεληθή κεηάθξαζε αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ό,ηη αλαγξάθεηαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ππεξηζρχεη θαη απηφ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ 
παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Θα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα 
ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ ή αληηπξνζθνξψλ. Δάλ ππνβιεζνχλ 
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 

Όπνπ ζηα Σεχρε Γηαγσληζκνχ/πκβαηηθά Σεχρε δεηείηαη ε πξνζθφκηζε 
εγγξάθσλ/πηζηνπνηεηηθψλ/βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο δελ 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, αιιά γίλνληαη δεθηά ηα 
απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, 
επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί 
αξρηθά απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ δεκφζηεο ππεξεζίαο. Γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή 
θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν ή απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 

Όπνπ ζηα Σεχρε Γηαγσληζκνχ/πκβαηηθά Σεχρε δεηείηαη ε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο, 
λνείηαη, γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ ή 
ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Γηα ηνπο δε αιινδαπνχο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο ην 
νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
454 ηνπ Κ.Πνι.Γηθ θαη ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, ζηνλ ππνθάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, :  

12.1. To Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 
ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147) θαη ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ (ΦΔΚ Β' 3698) , σο 
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πξνθαηαξθηηθή απφδεημε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:  
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο γηα 
ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,  
β) δειψλεη φηη ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ηελ εθηειέζεη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, 
ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Πξηλ 
απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε λα ππνβάιεη ελεκεξσκέλα ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 θαη θαηά πεξίπησζε ην άξζξν 80 ηνπ 
λ.4412/2016. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 80 ηνπ λ.4412/2016. 

12.2. Τπεχζπλε Γήισζε επηηφπηαο επίζθεςεο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ (επί αηνκηθήο 
επηρείξεζεο) ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ  (επί άιιεο κνξθήο εηαηξείαο), ή λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ βάζεη θαηαζηαηηθνχ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ν 
ππνςήθηνο επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ηεο Δθνξείαο ζηελ Πάηξα (νδφο Αιεμ. Τςειάληνπ 
197) θαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηγίνπ θαη έιαβε ηδία γλψζε ησλ πξνο έθζεζε 
αξραηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη νη θαηαζθεπέο. Η επηηφπηα επίζθεςε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο ππεχζπλνπο επηθνηλσλίαο θαη ζε  
εκεξνκελίεο πνπ ζα επηηξέπεη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δθνξείαο. 

12.3. α) Καηάινγν ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, 
νξηζηηθά παξαιεθζέλησλ θαη β) Βεβαίσζε εκπεηξίαο απφ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟΑ ή ηνπ 
αληίζηνηρνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο επί Ιδησηηθψλ κνπζείσλ, γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε 
πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αξραηνηήησλ, 
νη νπνίεο εθηειέζζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία (11νο 2015-11νο 2020), ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ 
ηζφπνζνπ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε έλα ή θαη αζξνηζηηθά ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
έξγα, ζε αξραηνινγηθά κνπζεία (Γεκφζηα ή ηδησηηθά. 

 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα θαζέλα απφ ηα κέιε πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Δπίζεο, ζηελ Πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξέπεη  
(α) λα αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
ζην Γηαγσληζκφ,  
(β) λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο θαη λα 
αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ηνπ 
Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,  
(γ) λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο,  
(δ) λα δειψλεηαη έλα κέινο σο επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο.  
(ε) ε Πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάινπλ ππνθάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν.  

Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε 
πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: ην θέξδνο ηνπ πξνζθέξνληνο, ηηο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεηο θαη θάζε ηέινο, δαζκφ, ή επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. Δίλαη δειαδή ηειηθέο ηηκέο 
πξν ΦΠΑ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ κε ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά θαη ην δεχηεξν 
δεθαδηθφ ςεθίν αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη δνζέληνο φηη ν Αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ 
θίλδπλν απξφνπηνπ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη.  

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ 
θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά 
παξαιείπεη ηηκέο ή πεξηιακβάλεη αληηθαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά 
αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή θαηαιείπεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 

Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζεσξείηαη ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζπγθξηηηθφ 
θφζηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 80% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ 
απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ 
ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. 
ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο 
εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ 
ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 
αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 14: Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ αλαθεξφκελα ζηάδηα- βήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή  έρεη ηελ επζχλε ηεο 
παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπο. Η 
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο επί ηε βάζεη ηεο ηηκήο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα: 

Η απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ 09ε/11/2020 θαη 
ώξα 15.00. Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή. 

ηελ αλνηθηή ζπλεδξίαζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, 
απηνπξνζψπσο ή δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ηελ 
εμήο δηαδηθαζία: 

 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο Φαθέινπο 
Πξνζθνξψλ (ηνπο εμσηεξηθνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο), ειέγρεη ηελ χπαξμε δχν 
ππνθαθέισλ, κε ηηο ελδείμεηο «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ» θαη «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο», ηνπο αξηζκεί κε ηνλ ίδην αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ Φαθέινπ Πξνζθνξάο θαη ηνπο 
κνλνγξάθεη εμσηεξηθψο. 

Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ «Τπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ» θαη 
κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο. Η Δπηηξνπή 
ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
εγγξάθσλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα 
ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζε επίπεδν Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηνληαη θαη 

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ





 

 
«Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of  Greece and Italy»- 
«Ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και τθν Εκνικι 
υμμετοχι των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ» 

16 

δελ εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη 
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ Φαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα αηηνχληαη ζρεηηθά εγγξάθσο. Η θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε 
κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, είηε κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλνπλ 
ηνλ αηηνχληα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εηδηθήο δήισζεο απνξξήηνπ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη 
ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο.  
Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απνζθξαγηζζέληνο «Τπνθαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ», ζπληάζζεη Πξαθηηθφ κε ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε σο πξνο ηνλ 
έιεγρν πιεξφηεηαο θαηά πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ, ην νπνίν ππνβάιιεη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν θαη επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Απφθαζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε θαμ ή mail. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα πηζαλή ππνβνιή ελζηάζεσλ (βι. άξζξν 17), ε 
Δπηηξνπή πξνρσξά ζηελ απνζθξάγηζε, ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», απνζθξαγίδεη, κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ, κε ην νπνίν γλσκνδνηεί γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο 
πξνζθνξέο, ηηο ηηκέο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη δηακνξθψλεη ηνλ πίλαθα ηειηθήο 
θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά επί ηε βάζεη ηεο ηηκήο. Αθνχ νινθιεξψζεη ην πξαθηηθφ ηεο, ε Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο ην ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζηελ 
νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο, νη ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο θαη 
ζα νξίδεηαη ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Η απφθαζε 
απηή κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν θαη επηζπλάπηεηαη θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε, ε νπνία ηνπ παξαδίδεηαη κε  
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη,  
ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δεηψληαο ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο,  κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ.  ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε νξίδεηαη ν ηφπνο, ε ζπγθεθξηκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. Η 
πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία θαη ζε φινπο ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο πνπ 
ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαη νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξαζηνχλ θαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Η Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν «ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ». Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαηά 
θχιιν ηα δηθαηνινγεηηθά. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ «ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ» κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά (κε ηελ επηθχιαμε ηεο εηδηθήο 
δήισζεο απνξξήηνπ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο), είηε κε 
κειέηε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κε ρνξήγεζε 
αληηγξάθσλ - κεηά απφ αίηεζή ηνπο, κε κέξηκλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο - ηα έμνδα ηεο 
αλαπαξαγσγήο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αηηνχληα.  

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ», ε Δπηηξνπή ζε επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο εμεηάδεη κε ιεπηνκεξή 
έιεγρν, ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπί ησλ ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
δχλαηαη λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ πξνθχςεη ζρεηηθή 
αλάγθε. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο εληφο ρξνληθνχ 
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δηαζηήκαηνο πέληε (5) εκεξψλ απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο -  ηηκήο θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίζεη θαηά ηα αλσηέξσ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ «ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ » ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή δηαβηβάδνληαο πξνο απηή, ην πξαθηηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε 
κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθψλ 
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν , φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  

ΑΡΘΡΟ 15: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Γηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε (Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο), εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα 
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο 
ζε θάθειν κε ζήκαλζε «ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ», 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, ελεκεξσκέλα θαη επηθαηξνπνηεκέλα φια ηα επί 
κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο 
Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. 

 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο ππνβάιινπλ ηα θάησζη αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά: 
1.1. Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Αξρή (ΓΟΤ). 
1.2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

1.3. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

1.4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

1.5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ & πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ .ΔΠ.Δ. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε επηβνιή ή κε 
πξνζηίκνπ/σλ κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζία κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
παξά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε αξκφδηα αξρή δελ κπνξεί λα εθδψζεη ην ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο καδί κε ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη έλνξθε βεβαίσζε (άξζξν 80, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην ππ' αξηζκ. 
ΔΞ 12161-2018/10001/12.01.2018 έγγξαθν ηνπ ΔΠΔ)  
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2. Οη αιινδαπνί πνιίηεο ππνβάιινπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ ή άιια 
ηζνδχλακα έγγξαθα ή απνδεηθηηθά κέζα εθδνζέληα απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο 
δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ππνβάινπλ ηα εμήο έγγξαθα: 
3.1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ελδείθλπηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ) ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα 
απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα, θαηά πεξίπησζε, ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, φπνπ 
απηά πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 
λφκηκε εθπξνζψπεζε απηνχ, ήηνη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ΑΔ, νη Γηαρεηξηζηέο ησλ ΔΠΔ, ΙΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ, ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 
λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα ηζρχνληα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή 
θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3.2. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκ.1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  

3.3. Σα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ι.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 
(Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

3.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο – θνηλνπξαμίαο. ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη 
αδηθήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ αλήθνπλ ζε απηά πνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα Πξνθήξπμε επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ν Γηαγσληδφκελνο πξέπεη 
λα ζπλππνβάιεη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί 
αλάινγα. 

ΑΡΘΡΟ 16: Δθρώξεζε – Τπνθαηάζηαζε 

Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ‟ αθνξκήο ηεο παξνχζεο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε 
εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο άδεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΑΡΘΡΟ 17: Τπνβνιή ελζηάζεσλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, κε ηελ 
θαηαβνιή ηνπ λνκίκνπ παξαβφινπ, θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 
127 ηνπ λ. 4412/2016. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν Οηθνλνκηθφ Φνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο 
θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
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εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ φξγαλν. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 18: Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 17 ηεο 
παξνχζαο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο κεηά απφ εηδηθή 
πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα δηθαηνινγεηηθά ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαη 
φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο 
ζηνλ αλάδνρν θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο κε παξαδεθηέο πξνζθνξέο, κε ηειενκνηνηππία. 
ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνύκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο.           
 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε   β ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 19: Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο  

Η δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο κπνξεί λα καηαησζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη,  θαη ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ δελ 
έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 20: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, (φπσο 
Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο- Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), 
λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 

ΑΡΘΡΟ 21: Δκπηζηεπηηθόηεηα  

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ‟ 
απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 
δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ 
επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Δθαξκνζηέν δίθαην 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα επηιχεηαη απφ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ δίθαην. 

 

 

Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Αραΐαο 

θ.α.α 

 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΗ 

Αξραηνιφγνο 

  

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ





 

 
«Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of  Greece and Italy»- 
«Ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και τθν Εκνικι 
υμμετοχι των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ» 

21 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

                              ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΡΥΑΙΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

                       

                       

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΒΑΘΡΧΝ – ΒΑΔΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΡΥΑΙΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, 

ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
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Α. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.Δμνπιηζκόο ηεο επέθηαζεο ηεο Έθζεζεο 

Ο εμνπιηζκφο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) 

βάζεηο - βάζξα γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε αξραίσλ αληηθεηκέλσλ, επηά (7) εθζεζηαθψλ 

θαηαζθεπψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθζεζηαθνχ πιηθνχ, κία (1) βάζε επνπηηθνχ πιηθνχ 

κηθξνχ κεγέζνπο, ηελ εθζεζηαθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε αξραίσλ 

αληηθεηκέλσλ επί ηεο Βάζεο 14, δχν (2) κεηαιιηθά αλαιφγηα, ηέζζεξεηο (4) εηδηθέο 

θαηαζθεπέο (κία (1) κεηαιιηθή ηξάπεδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξηψλ νζνλψλ αθήο, κία (1) 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγγείσλ ζε ειεχζεξε απφδνζε εδάθνπο,  κία (1) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο θεξακηθήο εζηίαο θαη κία (1) γηα ηελ αλαζχζηαζε  αεηψκαηνο) θαη  

ηέινο ηηο  επελδύζεηο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ δώδεθα (12) fan coils, ηξεηο κεηαιιηθέο 

ξάκπεο γηα ΑΜΔΑ, ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ θαη εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, ηνπο 

εηδηθνύο ζσιήλεο πξνζηαζίαο γηα ηελ θίλεζε ησλ ΑΜΔΑ, θαζψο θαη ηα δηάηξεηα 

rollers γηα ηα παξάζπξα ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. (βι. ζπλ. πίλαθα θαηαζθεπψλ) 

Οη δηαζηάζεηο ησλ θαηαζθεπώλ (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο) ζα είλαη ζύκθσλεο 

κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαηόςεσλ. Οη δηαζηάζεηο ζα επαλειεγρζνύλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό επηηόπνπ από ηνλ αλάδνρν 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη νιόθιεξε ηελ επζύλε γηα ηελ ζσζηή έληαμε ηνπο 

ζηνπο πθηζηάκελνπο ρώξνπο ηνπ Μνπζείνπ. 

 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Μεηαιιηθή θαηαζθεπή 

          

Η θέξνπζα θαηαζθεπή φισλ ησλ ηχπσλ ησλ θαηαζθεπψλ ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα 

stihl 37,άξηζηεο πνηφηεηαο. Οη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο 

θαηαζθεπήο θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο, ζα 

πεξηγξαθνχλ πιήξσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πνπ ζα 

ππνβάιινπλ. Κακπχιεο ή πξνεμνρέο θαη γεληθψο θαθνηερλίεο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο θαη 

ζα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. ηε ζπλαξκνιφγεζε, φπνπ ππάξρεη ζπγθφιιεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη άξηζηε.  
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Σα ζηεξίγκαηα ζην έδαθνο θαη ηνπο ηνίρνπο θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ 

θαηαζθεπψλ (βίδεο, ξνδέιεο, παμηκάδηα, θαβίιηεο, ζπξκαηφζρνηλα) ζα είλαη απφ 

αλνμείδσην πιηθφ. Η επεμεξγαζία ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δθνξείαο. 

Η θέξνπζα θαηαζθεπή  ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ Δπίβιεςε , νη ειεχζεξεο ζην ρψξν θαηαζθεπέο ζα 

παθησζνχλ ζην δάπεδν ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ κε ζηξηθψληα. 

 

Βαθέο 

Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ινηπψλ εθζεζηαθψλ  θαηαζθεπψλ (βάζξα, εθζεζηαθέο 

λεζίδεο, κεηαιιηθέο θνιφλεο θιπ), ζα βαθνχλ κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε αλαθιαζηηθή, 

πνπ δελ απνβάιιεη ρεκηθέο νπζίεο. 

Η ζθιεξφηεηα ηεο ηειηθήο βαθήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 53153,  

θαη ε αληνρή θαη ε δηάβξσζε ζχκθσλε κε ASTMB 17 – 64. 

Ο ρξσκαηηζκφο ησλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζα είλαη  κε θηλίξηζκα  

κεηαιιηθήο πθήο θαη ζε απφρξσζε πνπ ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε  ηελ Δθνξεία  

 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΡΧΝ – ΒΑΔΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΑΡΥΑΙΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  

 

1. Δπελδύζεηο ηνίρσλ 

Πξφθεηηαη: α) γηα ηελ θαηαζθεπή επέλδπζεο απφ θχιια δηάηξεηεο γαιβάληδέ ιακαξίλαο 

πάρνπο 1.5ρηι γηα ηελ θάιπςε πεξηκεηξηθά ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ ηεο Έθζεζεο θαη 

β) γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο απφ MDF ηχπνπ E1 κε επέλδπζε ηχπνπ light 

beton Richter ζηελ Νφηηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο Δηζφδνπ, γηα ηελ 

έθζεζε ησλ ιίζηλσλ ζηειψλ. 

Αλαιπηηθά: 

α) Η επέλδπζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ ηεο Έθζεζεο ζα ηνπνζεηεζεί 10εθ πάλσ απφ 

ηελ θφγρε ησλ παξαζχξσλ θαη ζα έρεη ζπλνιηθφ  χςνο 2,20κ θαη ηελ κνξθή θαη ηα 
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γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (δηαζηάζεηο θαη δηακφξθσζε) πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο. Θα απνηειείηαη απφ θχιια γαιβαληζκέλεο 

ιακαξίλαο πάρνπο 1,5ρηι θαη δηαζηάζεσλ 1Υ2,20 κ. θαη 1,5Υ2,20 κ. γηα ηα θχιια 

επηθάιπςεο ησλ παξαζχξσλ. Σα θχιια  ζα είλαη ζηξαληδαξηζηά θαηά κήθνο ησλ 

θάζεησλ πιεπξψλ ηνπο  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθακςίαο θαη ζα είλαη δηάηξεηα ζχκθσλα 

κε ην ζρεηηθφ ζρέδην ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο. Η νκνηνγέλεηα θαη ε νκαιή 

ζπλέρεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο επέλδπζεο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έλσζεο ησλ 

θχιισλ  κε εηδηθή λεχξσζε ζηελ ζπλερφκελε επηθάλεηα ηεο δηάηξεζεο 

Σν ζχλνιν ζα παθησζεί ζηελ ηνηρνδνκία θαη ην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ κέζσ 

εθηνλνχκελσλ αγθχξησλ ηχπνπ HILTI HLC-SK Φ10 κε θξεδαξηζηέο θεθαιέο (3 

αγθχξηα/η.κ.) πνπ ζα νδεχνπλ κέζα ζε ζσιήλεο-απνζηάηεο Φ20 κήθνπο 10 εθ θαη 

παμηκάδηα Φ40-50 .Οη θεθαιέο ησλ αγθχξησλ ζα θαιχπηνληαη κε ζηξνγγπιφ θάιπκκα 

Φ50 ζπλεπίπεδν κε ηελ επηθάλεηα ηεο ιακαξίλαο. Καη‟ εμαίξεζε ηα θχιια ζηηο 

πεξηνρέο πνπ ζπκπίπηνπλ κε παξάζπξα  ζα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηα παινζηάζηα. Η έλσζε ηνπο κε ηελ ππφινηπε επέλδπζε ζα 

επηηπγράλεηαη κε βίδεο ζηεξέσζεο  κε θξεδαξηζηέο θεθαιέο πνπ ζα νδεχνπλ κέζα ζε 

ζσιήλεο-απνζηάηεο Φ20 κήθνπο 5εθ θαη παμηκάδηα Φ40-50. Οη θεθαιέο ηνπο ζα 

θαιχπηνληαη κε ζηξνγγπιφ θάιπκκά Φ50 ζπλεπίπεδν κε ηελ επηθάλεηα ηεο ιακαξίλαο.  

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επίβιεςε, ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ 

αλάδνρν ηνπ θσηηζκνχ, φηη ε επέλδπζε ζα είλαη εμνπιηζκέλε ζην άλσ θαη ην θάησ 

ηκήκα ηεο, κε  θσηηζηηθά ζψκαηα  γξακκηθνχ ηχπνπ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ  κε 

ελζσκαησκέλν γξακκηθφ  LED,  ηα  νπνία ζα είλαη αθαλψο ηνπνζεηεκέλα εληφο ηνπ 

φγθνπ ηεο επέλδπζεο. Ο ηχπνο  ησλ θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά  

ζηελ Μειέηε Φσηηζκνχ θαη απηά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επέλδπζε απφ ηνλ αλάδνρν 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ηνπ θσηηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηα ζεκεία ζηα νπνία ε επέλδπζε ζπκπίπηεη κε άιιν ζηνηρείν 

εθζεζηαθήο θαηαζθεπήο (πξνζήθε)  αθαηξείηαη ε αληίζηνηρε επηθάλεηα ηεο επέλδπζεο 

(πιένλ 2εθ. αλά δηάζηαζε) νχησο ψζηε ε πξνζήθε λα παθησζεί ζηελ ηνηρνπνηία. Καη ην 

ελδηάκεζν θελφ πνπ πξνθχπηεη πεξηκεηξηθά κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξνζήθεο 

θαιχπηεηαη κε ηαηλία αινπκηλίνπ βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά ζε απφρξσζε RAL9001, ε 

νπνία ζα βαξχλεη σο πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ηνλ αλάδνρν ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ.  
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Η επηθάλεηα ηεο επέλδπζεο ρξσκαηίδεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή  βαθή  ζε απφρξσζε RAL 

9001 κε επηκέξνπο ζεκεία ζε RAL 3002 ή RAL 7021, αλάινγα κε ην ηη πξνβιέπεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ Μνπζεηνγξαθηθή Μειέηε, ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα πνπ 

εθηίζεληαη. 

β) Η επέλδπζε απφ MDF ηχπνπ E1 κε επέλδπζε ηχπνπ light beton Richter classic 

white ζηελ Νφηηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο Δηζφδνπ, γηα ηελ έθζεζε ησλ 

ιίζηλσλ ζηειψλ ζα έρεη χςνο 1,50κ θαη ηελ κνξθή θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(δηαζηάζεηο θαη δηακφξθσζε) πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο 

Μειέηεο.  

Η θέξνπζα θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ θνηινδνθνχο δηαηνκήο 5Υ6εθ.απφ γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα 5Υ6εθ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάξηεζε ησλ εθζεκάησλ, ζηελ πίζσ 

πιεπξά ηεο επηθάλεηαο αλάξηεζεο ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθφ θχιιν πάρνπο 5ριζη απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζεη ζαλ βάζε ζηήξημεο ησλ 

άγθηζηξσλ αλάξηεζεο ησλ εθζεκάησλ.  Η εμσηεξηθή ηειηθή επηθάλεηα επέλδπζεο ζα 

απνηειείηαη απφ θχιια MDF ηχπνπ Δ1 κε επέλδπζε ηχπνπ light beton Richter classic 

ζπλνιηθνχ πάρνπο 19ριζη. 

Σν ζχλνιν ζα παθησζεί ζην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ κέζσ εθηνλνχκελσλ αγθχξησλ ηχπνπ 

HILTI M12 HSA. 

Όπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα, ζην δάπεδν θαηαζθεπάδεηαη ρακειή βάζε 

„‟πεδνδξφκην‟‟ ζπλνιηθνχ χςνπο 12 εθ απφ δνθνχο ΗΔΑ 100 θαη επέλδπζε ηχπνπ light 

beton Richter classic white ζπλνιηθνχ πάρνπο 19ριζη. Πεξηκεηξηθά θαιχπηεηαη κε  

θχιια γαιβάληδέ ιακαξίλαο 10ρηι  βακκέλεο ειεθηξνζηαηηθά ζε απφρξσζε RAL 9001. 

Σν δάπεδν ηεο επέλδπζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλν ζε ζέζεηο πνπ ζα  αληηζηνηρνχλ  κε ηηο 

εθηηζέκελεο ζηήιεο, κε  θσηηζηηθά ζψκαηα γξακκηθνχ ηχπνπ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ  κε 

ελζσκαησκέλν γξακκηθφ  LED, ηα  νπνία ζα είλαη αθαλψο ηνπνζεηεκέλα εληφο ηνπ 

φγθνπ ηνπ „‟πεδνδξνκίνπ‟‟. Ο ηχπνο  ησλ θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά  

ζηελ Μειέηε Φσηηζκνχ θαη απηά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επέλδπζε απφ ηνλ αλάδνρν 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ηνπ θσηηζκνχ θαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ επίβιεςε, ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ θσηηζκνχ. 

Όιεο νη εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο π.ρ. νη 

ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνπλ έθηνο ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηνπ Μνπζείνπ. 
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2. Δπελδύζεηο fan coils 

Αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέαο επέλδπζεο ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ (fan 

coils) ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα ζρέδηα ηεο 

Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο. Η πξφζνςε ηεο επέλδπζεο ζα απνηειείηαη απφ ζπλερή  

πεξζηδσηή επηθάλεηα, ε νπνία θαηαιακβάλεη φιν ην κήθνο ηεο φςεο κε ην ηκήκα πνπ 

ζπκπίπηεη κε ηελ κνλάδα θιηκαηηζκνχ λα είλαη αθαηξνχκελν. Οη πεξζίδεο  ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αινπκίλην ζην θπζηθφ ηνπ ρξψκα θαη ζα πεξηβάιινληαη απφ 

πιαίζην αινπκίληνπ ζην θπζηθφ ηνπ ρξψκα. Θα έρνπλ πιάηνο 2,5εθ. θαη ζα είλαη 

ζηαζεξέο γηα ηα ηκήκαηα πνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε κνλάδα fan coil ελψ ζα είλαη 

ξπζκηδφκελεο φηαλ ζπκπίπηνπλ κε κνλάδα fan coil.  Οη  πιάγηεο πιεπξέο  ηεο  

επέλδπζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ θχιια MDF E1 19ρηι.  κε επέλδπζε ηχπνπ light beton 

Richter classic white θαη  αγθπξψλνληαη ζηνλ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ κέζσ εηδηθά 

ζηξαληδαξηζκέλσλ ειαζκάησλ αινπκηλίνπ. 

 Λφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο επέλδπζεο,  απηή ζα 

εληζρχεηαη εζσηεξηθά κε κεηαιιηθέο ιάκεο ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα, φπνπ απηφ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην, νη νπνίεο  αγθπξψλνληαη ζηνλ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ επίζεο κέζσ εηδηθά 

ζηξαληδαξηζκέλσλ ειαζκάησλ αινπκηλίνπ.  

Πεξζίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο θαη ζε φιν ην κήθνο ηεο άλσ πιεπξάο (θαπάθη) ηεο 

επέλδπζεο, κε ην ηκήκα πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ κνλάδα θιηκαηηζκνχ λα είλαη 

αθαηξνχκελν. 

 

3.Δθζεζηαθέο πηλαθίδεο (πάλει) κε επέλδπζε γηα ηελ αλάξηεζε εθζεκάησλ   

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε α) ησλ επηά εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ (Κ1 

έσο Κ7) γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθζεζηαθνχ πιηθνχ β) εθζεζηαθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή επί 

ηεο βάζεο Β14. 

Έρνπλ ηελ κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο, 

απνηεινχληαη δειαδή απφ δχν δηαθξηηά ηκήκαηα, ηελ επηθάλεηα πνπ θέξεη ηα εθζέκαηα 

θαη ηελ βάζε, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη απφ κία εζνρή χςνπο 10 εθ. Σν χςνο θαη ην 

πιάηνο ησλ πάλει θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ φηη πξνβιέπεη ε Μνπζεηνγξαθηθή 

Μειέηε . 
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Ο θέξσλ ζθειεηφο απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά πιαίζηα δηαηνκήο 10Υ5cm, κε νξηδφληηεο 

εληζρχζεηο, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ή ην κέγεζνο ησλ εθζεκάησλ. Ο 

θέξσλ ζθειεηφο επελδχεηαη κε κνξηνζαλίδα ηχπνπ Δ1 πάρνπο 19ριζη.κε επέλδπζε 

ηχπνπ light beton Richter classic white ε νπνία θαιχπηεη φιε ηελ  εθζεζηαθή επηθάλεηα.  

ηελ επέλδπζε ζηελ πεξηνρή ηεο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο  αλνίγνληαη νπέο αλά 10εθ (κε 

πεξηκεηξηθφ κεηαιιηθφ δαθηχιην πιάηνπο 0,5εθ ζε θάζε κία γηα ηελ θάιπςε αηειεηψλ) 

ζηελ δψλε φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εθζέκαηα.  

Ο ζθειεηφο παθηψλεηαη ζην δάπεδν θαη ηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ κε εθηνλνχκελα 

αγθχξηα  ηχπνπ HILTI M12 HSA 

Η αλάξηεζε ησλ εθζεκάησλ ζα γίλεη κε άγθηζηξα inox ηα νπνία επίζεο ζα πξνκεζεχζεη 

ν αλάδνρνο θαη ηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη κε θνριίεο ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο 

εθζεζηαθήο επηθάλεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάξηεζε εθζεκάησλ ζηελ πίζσ 

πιεπξά ηεο επηθάλεηαο αλάξηεζεο ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθφ θχιιν πάρνπο 5ριζη απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζεη ζαλ βάζε ζηήξημεο ησλ 

άγθηζηξσλ αλάξηεζεο ησλ εθζεκάησλ. Με δεδνκέλν ην αθαλφληζην ηνπ ζρήκαηνο ησλ 

εθζεκάησλ, ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ ζηεξηγκάησλ πνπ απαηηνχληαη δελ κπνξεί λα 

πξνθαζνξηζζεί κε αθξίβεηα. Απηφο επηπιένλ εμαξηάηαη, φπσο είλαη πξνθαλέο, θαη απφ 

ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη  ζα θαζνξηζζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία  πνπ ζα επηκειείηαη ηελ ζηήξημε θαη ηνπνζέηεζε  ησλ 

εθζεκάησλ Η Δθνξεία ζα θαζνξίζεη επίζεο ηα ζεκεία επί ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ 

ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη βξαρίνλεο ζπγθξάηεζεο. 

 

4. Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

Αλαιπηηθά ζ απηέο πεξηιακβάλνληαη :       

α) Η θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζηεξίμεσλ ησλ κεκνλσκέλσλ εθζεκάησλ φπσο 

π.ρ. θηνλφθξαλα θαη ιίζηλεο ζηήιεο. 

 Οη βάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ιίζηλσλ ζηειψλ θαη ησλ βάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θηνλφθξαλσλ θαηαζθεπάδνληαη απφ κέηαιιν inox ζαηηλέ γηα ηηο ζηήιεο θαη βακκέλν κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε απφρξσζε RAL7021 γηα ηα θηνλφθξαλα. εκεηψλεηαη φκσο φηη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζεκεία επαθήο κε ην έθζεκα ζα είλαη απφ  ζαηηλέ inox. 
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 Όιεο νη αλνμείδσηεο βάζεηο ζα θέξνπλ αθέθαινπο θνριίεο –ξπζκηζηέο Μ8 έσο Μ16 

Allen δηαθφξσλ κεθψλ θαη δηακέηξσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθζέκαηνο. ηα 

ζεκεία επαθήο ζα έρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έλζεην άθξν απφ κφιπβδν ή 

παξέκβπζκα απφ κφιπβδν γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο βιάβεο ζηα εθζέκαηα. 

Με δεδνκέλν ην αθαλφληζην ηνπ ζρήκαηνο ησλ εθζεκάησλ, ν  αξηζκφο θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζηεξηγκάησλ πνπ απαηηνχληαη δελ κπνξεί λα πξνθαζνξηζζεί. Απηφο επηπιένλ 

εμαξηάηαη, φπσο είλαη πξνθαλέο, θαη απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ θάζε 

κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη  ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπληεξεηέο ηεο 

Δθνξείαο, πνπ ζα επηκεινχληαη ηελ ζηήξημε ησλ εθζεκάησλ . 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πάλησο ππφςε ηνπ φηη ε αθξηβήο δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ 

πιηθνχ ζηήξημεο ζα γίλεη αθνχ πξνεγεζεί απφ απηφλ ε πιήξεο απνηχπσζε (παηξφλ) 

γηα θάζε έλα αληηθείκελν μερσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί γηα θάζε έθζεκα ν 

απαηηνχκελνο αξηζκφο ζηεξηγκάησλ, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα πνπ απαηηνχληαη. 

 Η Δθνξεία ζα θαζνξίζεη επίζεο ηα ζεκεία επί ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη βξαρίνλεο ζπγθξάηεζεο. Οη βξαρίνλεο ζα ζπγθξαηνχληαη ζε κία θχξηα 

βάζε ζην πίζσ ή θάησ κέξνο ηνπ εθζέκαηνο.   

Δηδηθά γηα ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ θηνλφθξαλσλ, ε βάζε ζηήξημεο ηνπο απνηειείηαη απφ 

4 κεηαιιηθέο  δηαηνκέο L200x10 θαηεγνξίαο ράιπβα S235 πνπ θνριηψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ ηππηθέο θσηνγξαθίεο (Φση.1,2,3) θαη αλνμείδσηνπο 

θξεδάηνπο θνριίεο κε ηελ παξεκβνιή κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ κνλσηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο, ιφγσ δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ 

δπλακηθνχ θνξηίνπ ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ. 

Οη παθηψζεηο ησλ βάζεσλ ζα γίλεη κε θξεδάηνπο θνριίεο θαη ηάπεο 1mm, φπνπ απηέο 

είλαη εκθαλείο, κε ρεκηθά ή εθηνλνχκελα αγθχξηα φπνπ απηέο θαιχπηνληαη, ελψ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηνπο επάλσ ζε μπινθαηαζθεπέο  ή επελδχζεηο απφ MDF 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ππνδνρέσλ, ψζηε θαη πάιη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραλφβηδεο. πγθνιινχληαη εξγνζηαζηαθά επάλσ ζε βάζε ζηήξημεο 

πάρνπο 1εθ..ζηελ ζπλέρεηα παθηψλνληαη ζην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ κε εθηνλνχκελα 

αγθχξηα ηχπνπ HILTI M12HSA.     
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Φση.1  Σππηθφο ζηχινο ζηήξημεο εθζεκάησλ 
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 Φση.2  Σππηθφο ζηχινο ζηήξημεο εθζεκάησλ 

 

Φση.3  Σππηθφο ζηχινο ζηήξημεο εθζεκάησλ 
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Γηα ηηο βάζεηο ζηήξημεο θαη έθζεζεο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ (ππέξζπξα, θηνλφθξαλα 

θιπ), φπνπ απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιηθψλ, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κέξε απφ ράιπβα ST37 γηα ειάζκαηα θαη θνηινδνθνχο ή CK45 γηα άιιεο κνξθέο 

πξψηεο χιεο. Οη ζπλδέζεηο κε ηα αλνμείδσηα κέξε ηεο βάζεο ζα γίλνπλ κε 

αλνμείδσηνπο θξεδάηνπο θνριίεο κε ηελ παξεκβνιή κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

πιηθψλ κνλσηηθψλ παξεκβπζκάησλ γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο, ιφγσ 

δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ δπλακηθνχ θνξηίνπ ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ. 

Οη παθηψζεηο ησλ βάζεσλ ζα γίλνπλ κε θξεδάηνπο θνριίεο θαη ηάπεο 1mm, φπνπ απηέο 

είλαη εκθαλείο, κε ρεκηθά ή εθηνλνχκελα αγθχξηα, φπνπ απηέο θαιχπηνληαη, ελψ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημήο ηνπο επάλσ ζε μπινθαηαζθεπέο  ή επελδχζεηο απφ MDF 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ππνδνρέσλ, ψζηε θαη πάιη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραλφβηδεο. 

  β) Οη κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημεο κε ηελ κνξθή πξνβφινπ, νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

φπσο π.ρ. ηα ΑΛ 569, ΑΛ530 θαη ΑΠ2990. Οη βάζεηο (εθζεζηαθή επηθάλεηα θαη πιάηε)  

θαηαζθεπάδνληαη απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 8ριζη.ην νπνίν 

ρξσκαηίδεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε απφρξσζε RAL7021 θαη παθηψλεηαη ζηελ 

ηνηρνδνκία κε εθηνλνχκελα αγθχξηα ηχπνπ HILTI M12 HSA  

Οη εξγαζίεο ελνπνίεζεο βάζεο θαη πιάηεο (ζπγθνιιήζεηο θιπ) ζα γίλνπλ 

εξγνζηαζηαθά.  
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Φση. 4 Πξφβνινο ζηήξημεο 
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Φση.5 Βάζε ζηήξημεο αλάγιπθνπ. 

 

  γ) Σα πιαίζηα γηα ηελ ζηήξημε αγγείσλ ειεχζεξσλ ζην ρψξν, θαηαζθεπάδνληαη απφ 

κεηαιιηθέο ξάβδνπο δηαηνκήο αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηνπ αγγείνπ (κεηαμχ 1Υ1 θαη 2Υ2 

εθ.) ζην ζρήκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο θαη ζα 

πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο παξεκβπζκάησλ απφ κφιπβδν ζηα ζεκεία 

επαθήο ηνπ κεηάιινπ κε ην έθζεκα. Υξσκαηίδνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL 7021 
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Φση. 6  Σξφπνο ζηήξημεο αγγείσλ 

  δ) Η θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε  κε βίδεο ησλ δχν (2) κεηαιιηθψλ αλαινγίσλ  (έλα 

κεηαιιηθφ ζηήξηγκα επί ηεο βάζεο Β15 θαη έλα κεηαιιηθφ πάλει, βι. ζπλεκκέλν πίλαθα: 

ρψξνο Σξαπεδάο Γηαθνπηνχ θαη Αηγίνπ) γηα ην Δπνπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηεο Έθζεζεο θαη ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη πιεζίνλ ηνπ αεηψκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ κνξθή θαη ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη.  

 Θα θαηαζθεπαζζνχλ απφ θχια κεηάιινπ πάρνπο 10mm ρξσκαηηζκέλα κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζε απφρξσζε RAL 7021 γηα ηα κεηαιιηθά αλαιφγηα ηνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

Σν αινπκίλην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ραιπβδνειάζκαηνο γηα θαζαξά θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο, ζηελ θαηαζθεπή θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο αιιά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

απνδεδεηγκέλα απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο.  
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Φση. 7  Αλαιφγην επνπηηθνχ πιηθνχ. 

 

ε) Η θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηξηώλ ξακπώλ γηα ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο 

θαη κεηαθίλεζεο ζηνλ ρώξν ησλ ΑΜΔΑ 

Αλαιπηηθά: 

- Γηα ηελ πξνζέγγηζε απφ Κπξία είζνδν απφ ηελ νδφ Αγίνπ Αλδξένπ (θάιπςε κέγηζηεο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 28+10 =38εθ. θαη µέζεο πς. δηαθνξάο 24 εθ.) θαηαζθεπή 

θνξεηήο ειαθξάο κεηαιιηθήο ξάκπαο πιάηνπο πεξ.1,50µ. θαη θιίζεο πεξ.8%, ε νπνία 

ζα βαίλεη θάζεηα ζηελ φςε (λφηηα) ηνπ θηηξίνπ. Η επηινγή ηεο θνξεηήο ζρεηίδεηαη µε ην 

κηθξφ πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ (1,17µ.) θαη ηελ θιίζε ηνπ, πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθή 

ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηεο ξάκπαο απφ δηαβάηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε θιίζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιή ∆χζε αγγίδεη ην 

14%, πνπ είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηε ρξήζε ηνπ απφ απιά αµαμίδηα θαη νξηαθή γηα 

ειεθηξνθίλεηα. 

- Γηα ηελ κεηαθίλεζε εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ(θάιπςε κέγηζηεο πςνκεηξηθήο 

δηαθνξάο 17 εθ.) θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δχν κφληκσλ κεηαιιηθψλ ξακπψλ 

πιάηνπο πεξ.1,20µ. θαη θιίζεο πεξ.8% ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο 
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Όιεο νη ξάκπεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ γαιβάληδέ θξηζαξσηή ιακαξίλα 3 ρηι. γηα ηελ 

άλσ επηθάλεηα θαη 1,5ρηι. γηα ηηο πεξηκεηξηθέο. Θα έρνπλ  ελίζρπζε απφ κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ πεξηκεηξηθά θαη ζην θέληξν θαη ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ Φ 

1 ½΄΄θαηά κήθνο θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηνπο. Δηδηθά ε κεηαθηλνχκελε ξάκπα ζα είλαη 

εμνπιηζκέλε ζην έλα άθξν κε βηνκεραληθνχο ηξνρνχο θαη πνδαξηθά κε θνριία θαη  ζην 

άιιν κε αλαδηπινχκελε ιαβή. Όιεο  ζα ρξσκαηηζζνχλ κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL9001. 

ζη) Σελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαηά κήθνο ηεο ζπλνιηθήο πεξηκέηξνπ ηεο 

έθζεζεο, εηδηθήο θαηαζθεπήο πξνζηαζίαο ησλ ακαμηδίσλ ησλ ΑΜΔΑ 

απνηεινύκελεο από πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα δηακέηξνπ Φ 1 ½΄΄ ηνπνζεηεκέλνπ ζην 

ηέινο ηνπ ξείζξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ζθαινπαηηνχ ηνπ αηζξίνπ. Ο ζσιήλαο ζα 

αγθπξψλεηαη ζην δάπεδν  κε αγθχξηα ηχπνπ HILTI M12 HSA/30εθ. θαη ζα είλαη 

ρξσκαηηζκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε απφρξσζε RAL3000. Σα ζηνηρεία ζηήξημεο 

ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζαηηλέ inox ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ. 

δ) Σελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο κεηαιιηθήο ηξάπεδαο, πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ 

ηεο έθζεζεο, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη νη ηξείο νζφλεο αθήο. Η κεηαιιηθή ηξάπεδα 

(δηαζηάζεσλ 3,00κ*0,75κ*0,80κ.) απνηειείηαη απφ θέξνληα νξγαληζκφ γαιβαληζκέλσλ 

θνηινδνθψλ πάρνπο 2,5 ρηι., ρξψκαηνο ιεπθνχ ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο. Οη θνηινδνθνί 

έρνπλ δηαζηάζεηο 0,75κ χςνο  θαη 0,10κ έσο 0,15κ πιάηνο, φπσο νξίδνληαη ζην ζρέδην  

Κ25 ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο  Μειέηεο. Πεξηκεηξηθά θαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ν 

ζθειεηφο επελδχεηαη κε ιακαξίλα πάρνπο 2,5 ρηι., ε νπνία ζπγθνιιείηαη εξγνζηαζηαθά. 

ηελ επηθάλεηα ηεο ιακαξίλαο, ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νζφλεο αθήο, γηα ηελ 

ζηήξημή ηνπο αλνίγνληαη νπέο πάρνπο 2 ρηι. θαη ζε απφζηαζε ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ νζνλψλ. 

5. Καηαζθεπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγγείσλ ζε ειεύζεξε απόδνζε εδάθνπο  θαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξακηθήο εζηίαο  

Αθνξά ζε δχν  εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ βάζε, ε κηα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε αγγείσλ ζε ειεχζεξε απφδνζε εδάθνπο θαη ε άιιε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ελφο εθζέκαηνο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (θεξακηθή εζηία). 

Έρνπλ ηελ κνξθή θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο. Απνηεινχληαη απφ ηελ κεγάιε 

νξηδφληηα εθζεζηαθή επηθάλεηα θαη ηελ βάζε ζηήξημεο ηεο. Ο θέξσλ νξγαληζκφο 
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θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθνχο δνθνχο 3Υ3 εθ. θαη ζπγθνιιάηαη εξγνζηαζηαθά. Οη 

δνθνί αλαπαξάγνπλ ην ηειηθφ ζρήκα ηεο θαηαζθεπήο ππφ κνξθή αθκψλ θαη ν νπνίνο 

ζηελ ζπλέρεηα επελδχεηαη κε θχιια  MDF ηχπνπ E1 19ριζη θαη θχιια θαπιακά 

ζθελδάκνπ.                          

ηελ εθζεζηαθή επηθάλεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο βάζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγγείσλ ζε 

ειεχζεξε απφδνζε εδάθνπο δεκηνπξγείηαη εζνρή ζε ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ  ζηελ 

ζέζε θαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, εληφο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ε 

ζθελνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εδάθνπο  κε ηα εθζέκαηα ησλ αγγείσλ. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επξήκαηνο ηεο θεξακηθήο 

εζηίαο, ν δνκηθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη ε ηειηθή επηθάλεηα ζα είλαη κελ ν ίδηνο κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, αιιά κε δεδνκέλα ην αθαλφληζην ζρήκα θαη ην εχζξαπζην 

ηνπ εθζέκαηνο, ην ζρήκα ηεο εζνρήο ππνδνρήο ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ζπληεξεηέο ηεο Δθνξείαο πνπ ζα επηκεινχληαη ηελ 

ζπληήξεζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηνπ ηνπ εθζέκαηνο. 

   Σν ζχλνιν παθηψλεηαη ζην δάπεδν ηνπ Μνπζείνπ κε εθηνλνχκελα αγθχξηα ηχπνπ 

HILTI 12M HSA. 
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Φση.8  Δηδηθή θαηαζθεπή ηνπνζέηεζε αγγείσλ ζε ειεχζεξε απφδνζε εδάθνπο   

 

 

Φση.9 Δηδηθή θαηαζθεπή ηνπνζέηεζεο αγγείσλ ζε ειεχζεξε απφδνζε εδάθνπο   

 

6. Καηαζθεπή γηα ηελ αλαζύζηαζε ηνπ αεηώκαηνο ηνπ Ιεξνύ ηνπ Διηθώληνπ 

Πνζεηδώλνο . 

Αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αλαζχζηαζεο ηνπ 

αεηψκαηνο ηνπ Διηθψληνπ Πνζεηδψλνο, κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηνπο ησλ 

ηκεκάησλ ησλ πήιηλσλ πιαθψλ κε αλαπαξάζηαζε ζθίγγαο, φπσο απηή έρεη πξνθχςεη 

απφ ηηο ζρεηηθέο αξραηνινγηθέο κειέηεο. 

Πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή ηεο νπνίαο ην κήθνο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 3.50κ, ην χςνο 

ζην 1κ θαη ην πάρνο ζηα 30 εθ. θαη ε νπνία αηζζεηηθά αθνινπζεί ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ 

έρεη πξνβιεθζεί ζηελ Μνπζεηνγξαθηθή Μειέηε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γξαπηνχ 

πήιηλνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαθφζκνπ κε  ηελ δηαθνξά λα έγθεηηαη ζην πνιχ κεγαιχηεξν 

κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θέξνληα κεηαιιηθνχ  

νξγαληζκνχ ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα πξνθχςεη απφ ηνπο ζρεηηθνχο ζηαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηεο Δθνξείαο ν 

αλάδνρνο πξνο έγθξηζε.  
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Ο θέξσλ ζθειεηφο επελδχεηαη κε κνξηνζαλίδα Δ1 πάρνπο 19ριζη ηχπνπ light beton 

Richter classic white, ε νπνία θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο 

θαη ηεο βάζεο. 

ηελ επέλδπζε ζηελ πεξηνρή ηεο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο  αλνίγνληαη νπέο αλά 10εθ (κε 

πεξηκεηξηθφ κεηαιιηθφ δαθηχιην πιάηνπο 0,5εθ ζε θάζε κία γηα ηελ θάιπςε αηειεηψλ) 

ζηελ δψλε φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εθζέκαηα.  

Ο ζθειεηφο παθηψλεηαη ζην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ κε εθηνλνχκελα αγθχξηα  ηχπνπ HILTI 

M12 HSA 

Η αλάξηεζε ησλ εθζεκάησλ ζα γίλεη κε άγθηζηξα inox ηα νπνία ζα πξνκεζεχζεη ν 

αλάδνρνο θαη ηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη κε θνριίεο ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο 

εθζεζηαθήο επηθάλεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάξηεζε εθζεκάησλ ζηελ πίζσ 

πιεπξά ηεο επηθάλεηαο αλάξηεζεο ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθφ θχιιν πάρνπο 5ριζη απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζεη ζαλ βάζε ζηήξημεο ησλ 

άγθηζηξσλ αλάξηεζεο ησλ εθζεκάησλ.   

 Με δεδνκέλν ην αθαλφληζην ηνπ ζρήκαηνο ησλ εθζεκάησλ, ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζηεξηγκάησλ πνπ απαηηνχληαη δελ κπνξεί λα πξνθαζνξηζζεί κε αθξίβεηα. Απηφο 

επηπιένλ εμαξηάηαη, φπσο είλαη πξνθαλέο, θαη απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ θάζε 

κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη  ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 

ζπληεξεηέο πνπ ζα επηκεινχληαη ηελ ζηήξημε ησλ εθζεκάησλ θαη ηνλ Μειεηεηή ηεο 

Μνπζεηνγξαθηθήο Μειέηεο. 

 Η Δθνξεία ζα θαζνξίζεη επίζεο ηα ζεκεία επί ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη βξαρίνλεο ζπγθξάηεζεο. 

7. Καιύςεηο γπάιηλσλ επηθαλεηώλ παξαζύξσλ. 

Αθνξά ηελ θάιπςε κε δηάηξεηα roller ιεπθνχ ρξψκαηνο ησλ παξαζχξσλ ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ ηχπνπ Optima θαη δηάηξεην χθαζκα 

ηχπνπ Optima SCP3-4600P06.  
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ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ  1) ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ 2) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΥΔΣΙΜΟΤ 

ΔΚΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

 

1) ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ Αρικμ.Καταςκευισ           Είδοσ    Διαςτάςεισ 

        

ΕΙΟΔΟ   Μεταλλικι τράπεηα 3000Χ800Χ750 

    Επενδυςθ fan coils 3100Χ350Χ650 

        

ΕΛΙΑΝΑ   
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 7200Χ2200 

     Επζνδυςθ fan coils 1250Χ350Χ650 

     Επζνδυςθ fan coils 23000Χ350Χ650 

        

ΚΕΡΤΝΕΙΑ Β1 Βάςθ 
500Χ400Χ300 
&450Χ300Χ100 

  Β2 Βάςθ 1450Χ1000Χ250 

  Β3 Βάςθ 200Χ150Χ600 

  Β4 Βάςθ 9500Χ700Χ200 

    
Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 2800Χ2200 

    Επενδυςθ fan coils 2800Χ350Χ650 

        

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΘ Β5 Βάςθ 2800Χ1400Χ600 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 5700Χ2200 

     Επζνδυςθ fan coils 5700Χ350Χ650 

        

ΕΙ/ΓΘ ΕΤΡ/ΣΩΝ 
ΕΡΓΩΝ   

Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 3150Χ2200 

    Επενδυςθ fan coils 3150Χ350Χ650 

        

ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ Κ1 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 1550Χ200Χ1950 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 5950Χ2000 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 2950Χ2200 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 2150Χ2200 

     Επζνδυςθ fan coils 2100Χ350Χ650 

        

ΣΡΑΠΕΗΑ 
ΔΙΑΚΟΠΣΟΤ   

Πάνελ εποπτικοφ από φφλλο 
λαμαρίνασ  (αναλόγιο) 500Χ850 
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  Κ2 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 4200Χ450Χ2600 

  Κ3 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 900Χ300Χ2600 

    
Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 2750Χ2200 

    
Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 3100Χ2200 

    Επενδυςθ fan coils 2700Χ350Χ650 

        

ΜΑΡΜΑΡΑ   
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 8900Χ2200 

     Επζνδυςθ fan coils 3450Χ350Χ650 

        

ΣΡΑΠΕΗΑ  Κ5 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 1050Χ250Χ2250 

  Κ4 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 500Χ200Χ1700 

  Β6,Β7,Β8 
Εκκεςιακό ςφνολο  3 βάςεων και 
1 προκικθσ  1650Χ550Χ1450 

    
Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 22000Χ2200 

        

ΑΙΓΙΟ   

Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 
επί τθσ βάςθσ Β14 

1700Χ100Χ1400 

  Κ6 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 600Χ200Χ1000 

  Κ7 Εκκεςιακι καταςκευι ανάρτθςθσ 1000Χ400Χ1000 

  Β15 Βάςθ 3950Χ1250Χ150 

    Μεταλλικό ςτιριγμα επί τθσ Β15 Φ600    Η1050 

  Β13  &Β14 Βάςθ 3200Χ1000Χ150 

  Β10 Βάςθ 900Χ500Χ450 

  Β10 Βάςθ 600Χ200Χ150 

  Β9 Βάςθ 1000Χ650Χ450 

  Β12 Βάςθ 1650Χ600Χ150 

  Β11 Βάςθ 500Χ500Χ600 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 3200Χ2200 

    
Επζνδυςθ τοίχου με φφλλα 
λαμαρίνασ 330Χ2200 

     Επζνδυςθ fan coils 4200Χ350Χ650 

     Επζνδυςθ fan coils 3200Χ350Χ650 

     Επζνδυςθ fan coils 1800Χ350Χ650 

    

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΤΡΑ   
Επενδυςθ τοιχου με φφλλα 
λαμαρινασ 31000Χ750 
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2) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΥΔΣΙΜΟΤ ΔΚΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

Α/Α ΑΡ.ΚΑΣ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ 
ΑΡ. ΧΕΔΙΟΤ ΜΕΛΕΣΘ 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ 

1 ΑΠ 3377 Εφορεία 1οσ,  

Κ01,Κ03,Κ14,Κ17 Κ1 
2 ΑΠ 3378 

Εφορεία 1οσ,  

3 ΑΠ 3379 
Εφορεία 1οσ,  

4 ΑΕΣΩΜΑ   

Κ01,Κ04,Κ14,Κ15,Κ16 Κ2 
5 ΑΠ 2940 

Εφορεία, 1οσ 

6 Μαρ-44 
Εφορεία, 1οσ  

Κ14, Κ15, Κ16, Κ21 Κ3 

7 
ΚΟΡΜΟ 

ΑΓΑΛΜΑΣΟ 
ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟΤ 

  Κ18 K4 

8 ΠΣ 435 Αίγιο, αποκικθ 

Κ09,Κ11,Κ20,Κ18,Κ21 Κ5 

9 ΠΣ 151 Αίγιο, αποκικθ 
Σραπεηάσ 

10 ΠΣ 144 Αίγιο, αποκικθ 
Σραπεηάσ 

11 ΠΣ 400 Αίγιο, αποκικθ 
Σραπεηάσ 

12 ΛΣ 46 Αίγιο, αποκικθ 
Σραπεηάσ 

13 ΑΛ 569 Αίγιο, αποκικθ Κ06,Κ07 Κ6 

14 ΑΛ 530 Αίγιο, αποκικθ Κ19 Κ7 

          

15 Ε 58 Αίγιο, αποκικθ Κ01,Κ03 Β1 

16 ΕΣΙΑ Εφορεία, 2οσ 
Κ01,Κ03 Β2-Β3 

17 Ε 94 Εφορεία, 1οσ  

18 Ε 62 (β) Αίγιο, αποκικθ Κ01,Κ03 Β4 

19 ΑΠ 3333 Αίγιο, αποκικθ 

Κ01,Κ03,Κ06,Κ08,Κ11 Β5 

20 ΑΠ 3334 Αίγιο αποκικθ 

21 ΑΠ 3335 Αίγιο αποκικθ 

22 ΑΠ 3336 Αίγιο, αποκικθ 

23 ΑΠ 3337 Αίγιο αποκικθ 

24 ΑΠ 3338 Αίγιο αποκικθ 

25 ΑΠ 3339 Αίγιο αποκικθ 

26 ΑΠ 3340 Αίγιο αποκικθ 

27 ΑΠ 3341 Αίγιο αποκικθ 
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28 ΑΠ 3342 Αίγιο αποκικθ 

29 ΑΠ 3344 Αίγιο αποκικθ 

30 ΑΠ 3345 Αίγιο αποκικθ 

31 ΑΠ 3346 Αίγιο αποκικθ 

32 ΑΠ 3347 Αίγιο αποκικθ 

33 ΑΠ 3348 Αίγιο αποκικθ 

34 ΑΠ 3349 Αίγιο αποκικθ 

35 ΑΠ  3350 Αίγιο αποκικθ 

36 ΑΠ 3351 Αίγιο αποκικθ 

37 ΑΠ 3352 Αίγιο αποκικθ 

38 ΑΠ 3353 Αίγιο αποκικθ 

39 ΑΠ 3354 Αίγιο αποκικθ 

40 ΑΠ 3355 Αίγιο αποκικθ 

41 ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΓΟΤ Αίγιο αποκικθ 

Κ06,Κ08Κ12,Κ13,Κ18,Κ21 Β6-Β7-Β8 
42 ΚΟΡΜΟ ΠΟΛΕΜΙΣΗ Αίγιο, αίκριο 

43 ΚΕΦΑΛΗ ΠΟΛΕΜΙΣΗ Αίγιο, αποκικθ 

44 4 Αίγιο, αποκικθ 

Κ09,Κ10,Κ21,Κ18,Κ19        Β9 
45 5 Αίγιο, αποκικθ 

46 ΑΛ 249 Αίγιο, αποκικθ 

Κ09,Κ10,Κ21,Κ18,Κ19 Β10 47 ΑΛ 570 Αίγιο, αποκικθ 

48 ΑΛ 306 Αίγιο, αποκικθ 

49 Ε58 Αίγιο, αποκικθ 

Κ06,Κ07,Κ08,Κ19,Κ20,Κ21 B11 50 Ε62(β) Αίγιο, αποκικθ 

51 ΑΛ530 Αίγιο, αποκικθ 

52 ΑΛ 571 α-δ Αίγιο, αίκριο Κ01,Κ02,Κ19,Κ21 
Β12 

53 Α 252/193 Αίγιο, αίκριο 

Κ01,Κ02,Κ19 Β13 54 Α 253/194 Αίγιο, αίκριο 

55 Α 66 Αίγιο, αίκριο 

56 1 Αίγιο, αίκριο 

Κ01,Κ02,Κ19 Β14 57 2 Αίγιο, αίκριο 

58 3 Αίγιο, αίκριο 

59 Α 252/193 Αίγιο, αίκριο 

Κ01,Κ05,Κ07,Κ19 Β15 60 Α 253/194 Αίγιο, αίκριο 

61 Α 66 Αίγιο, αίκριο 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε 
εθζεζηαθψλ θαη 
ινηπψλ 
θαηαζθεπψλ ζην 
Αξραηνινγηθφ 
Μνπζείν Αηγίνπ 

Καη΄ απνθνπή 58.870,97 Πελήληα νθηψ 
ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
εβδνκήληα Δπξψ 
θαη ελελήληα επηά 
ιεπηά 

ΤΝΟΛΟ  58.870,97 Πελήληα νθηψ 
ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
εβδνκήληα Δπξψ 
θαη ελελήληα επηά 
ιεπηά 

ΦΠΑ 24%  14.129,03 Γεθαηέζζεξηο 
ρηιηάδεο εθαηφλ 
είθνζη ελλέα Δπξψ 
θαη ηξία ιεπηά 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  73.000,00 Δβδνκήληα ηξεηο 
ρηιηάδεο Δπξώ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β: ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

  

 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο 
       

Δπσλπκία: ………… 

Γηεχζπλζε: ………… 

Σειέθσλν: ………… 
Ηκεξνκελία

: 
………… 

Fax: 
………

… 
      

Email: 
………

… 
      

 

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 
       

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
      

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ AΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ………… 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ ΑΥΑΨΑ 

 

Πξάμε 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθζεζηαθώλ θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο 

Γηαθήξπμε αξηζ. 3/2020 

  

ΠΟΑ                                                 

(ςε Ευρϊ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ: 

(κατϋαποκοπι)                                                                        

 

   

Φ.Π.Α. (24%): 
  

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
   

Η πξνζθνξά έρεη ηζρχ γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

                                                                                                  Ο Πξνζθέξσλ 

Ηκεξνκελία:                             θξαγίδα θαη ππνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
1
   και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

Ονομαςία:  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΧΑΪΑ  

Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα 
ΚΗΜΔΗ :  

00003607 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΑΛ. ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 197, 261 10 ΠΑΣΡΑ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Β. ΚΟΝΔΡΑ   

Σθλζφωνο: 2610 623820, 2610 276143 

Ηλ. ταχυδρομείο: *… + efaacha@culture.gr  

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)  
(εάν υπάρχει): 

www.efaacha.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

Προμικεια και Σοποκζτθςθ Εκκεςιακϊν και λοιπϊν 
Καταςκευϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Αιγίου Αχαΐασ-

(CPV: 39154000 - 6 «Eξοπλιςμόσ εκκζςεων») 
Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:  9 

 Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι 
υπθρεςίεσ :  

ΤΠΗΡΕΙΕ 

Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων 
:  

ΟΧΙ 

Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 
ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  

ΟΧΙ 

  

Όλεσ οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ ςε κάκε ενότθτα του ΣΕΤΔ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον οικονομικό φορζα. 

  

                                                                 
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ





 

 
«Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of  Greece and Italy»- 
«Ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και τθν Εκνικι 
υμμετοχι των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ» 

47 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: … 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

… 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: … 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
2
 : … 

Σθλζφωνο: … 

Ηλ. ταχυδρομείο: … 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο  
(διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

… 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθ

3
 ; 

… 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ*4+; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:   

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

α) …   

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

β) …   

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ. 

γ) …   

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των τμθμάτων 
για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

… 

  

                                                                 
 
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ  L 124 ηεο 

20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζτολούν λιγόηεροσς από 250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν 

εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ θαη/ή ην ζύνολο ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ. 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

… 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα … 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: … 

Σθλζφωνο: … 

Ηλ. ταχυδρομείο: … 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

… 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
4
  

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1.    ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ

5
 · 

2.    δωροδοκία
6,7

 +· 
3.    απάτθ

8
 · 

4.    τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
9
· 

5.    νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
10

· · 
6.    παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

11
 . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου*13+ 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): …, 
… , …

12
 

Εάν ναι, αναφζρετε
13

 :   

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

α) Ημερομθνία:..., ςθμείο-(-α): …, λόγοσ(-οι):… 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί  β) … 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-
ά) ςθμείο(-α) … 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): ): 
…, … , …, …

14
 

                                                                 
 
4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
5 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
6 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
7 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο 

νξίδεηαη ζην ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππωηοκόλλος» 

(αθοπά ζε  πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 
8 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C  316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπωζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηων οικονοµικών ζςµθεπόνηων ηων 

Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων και ηων ζςναθών µε αςηήν Ππωηοκόλλων. 
9 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην. 
10 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
 
12 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
13 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
14 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)

 15
:; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
16

: : … 

  

                                                                 
 
15 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
 
16 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και εργατικι νομοκεςία 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

17
 , ςτθν Ελλάδα και ςτθ 

χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

  ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

Εάν όχι αναφζρετε:      

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: α)… α)… 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; β)… β)… 

γ) Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;   

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

*+ Ναι *+ Όχι  *+ Ναι *+ Όχι  

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

… … 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

… … 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: γ.2)… γ.2)… 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;

 18
  

δ) *+ Ναι *+ Όχι  
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

 Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

19
  

Εργατικι  νομοκεςία Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει: α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο 

(3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
 
 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 

                                                                 
 
17 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
 
18 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 

θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο  πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
 
19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο. 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*…….............+ 
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Μζροσ IV: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται

20
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

21
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ, προκειμζνου να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια και τοποκζτθςθ Εκκεςιακϊν και λοιπϊν Καταςκευϊν ςτο Αρχαιολογικό 

Μουςείο Αιγίου», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Παρζμβαςθσ «Επζκταςθ ζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ 

Μουςείο Αιγίου», του χρθματοδοτοφμενου Προγράμματοσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ INTERREG ‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 

- 2020’’ ζργου «TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνφμιο ‘‘TheRout_Net’’ ", 

ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμ.         Διακιρυξθ *παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον θλεκτρονικό τφπο, αρικμόσ 

πρωτόκολλου και ΑΔΑ-ΑΔΑΜ). 

 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 

 

  

                                                                 
20 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
21 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία 

αναθοπάρ ηων εγγπάθων) πος παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι,  ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να 

ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγω ππόζβαζη.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθζεζηαθώλ θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο» 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα, …………, εκέξα, ………… [ζσμπληρώνεηαι η ημερομηνία σπογραθής ηης 
ζύμβαζης] κεηαμχ:  

ΑΦΔΝΟ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Τπνπξγείν ….………… πνπ εδξεχεη ζηελ ………… θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ …………, εθεμήο θαινχκελε «Αλαζέηνπζα Αξρή»,  

ΑΦΔΣΔΡΟΤ ηνπ…………, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο (ή ηεο Έλσζεο εηαηξεηψλ) κε ηελ 
επσλπκία ………… θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν  …………πνπ εδξεχεη ζηελ …………, εθεμήο θαινχκελνο 
«Αλάδνρνο»  

πκθψλεζαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Σν αθ‟ ελφο ζπκβαιιφκελν Διιεληθφ Γεκφζην α λ α ζ έ η ε η   ζηνλ αθ‟ εηέξνπ ζπκβαιιφκελν 
«ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ πξνκήζεηα/ηελ παξνρή ππεξεζηψλ …………, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα: 
(α) ζηε κε αξ. …………/201…  Γηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε απηήο (κειέηε θαη ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο),  
(β) ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Γηαθήξπμε 
(γ) ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη  
(δ) ζηελ κε αξ. …………απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη  
ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» δειψλεη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, κε ηνπο 
εμήο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθζεζηαθώλ 

θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ ζην Μνπζείν Αηγίνπ Αραΐαο», γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο «Δπέθηαζε έθζεζεο Αξραηνινγηθνύ Μνπζείν Αηγίνπ», ηνπ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG ‘‘Διιάδα - Ιηαιία 2014 - 

2020’’ έξγνπ «TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) κε αθξσλχκην 

‘‘TheRout_Net’’ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε απηήο (κειέηε θαη 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο),  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 

1.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνζεθφλησο θαη εληέρλσο 

απαιιαγκέλν ειαηησκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ) θαη κε φιεο ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο θαηά ηξφπν άξηην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπξάηηεη 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια 
κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, 
αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα θαη αζθάιηζηξα κεηαθίλεζεο, θαη γεληθά θάζε είδνπο 
απξφβιεπηε δαπάλε θαη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνχ.  
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3. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Σν 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο. Όια ηα 
νρήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα. 

4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνχκελν κέηξν, ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα 
φξγαλα απηήο λα κελ ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε ελφριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία. 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

7. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα δεκίεο 
πνπ πξνμελήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη έλαληη νπνησλδήπνηε 
απαηηήζεσλ, δηαδηθαζηψλ, δεκηψλ, δαπαλψλ, ρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ή ζε ζρέζε κε 
απηέο.  

8. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ αλαηεζεηζψλ 
ππεξεζηψλ ζα δηεμάγνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξελνρινχλ αδηθαηνιφγεηα θαη 
θαηαρξεζηηθά ηελ εξεκία ηνπ θνηλνχ.  

9. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη λα πξνβαίλεη ρσξίο θακηά απνδεκίσζε 
ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απηά πξνβιέπνπλ. 

10. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο, αηνκηθά 
θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο είλαη ελδεηθηηθά : θξάλε, 
γπαιηά πξνζηαζίαο, δψλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα, θιπ.  

11. Ο Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 
έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη ζσζηψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε 
ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα νξίδνληαη 
απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή ζα 
εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

12. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαθνηλψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ 
δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. πνπ απεπζχλνληαη ή 
θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

13. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, θχιαμε θαη ρξήζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη (νρήκαηα, θηβψηηα θιπ) γηα ηελ πξνζήθνπζα παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη 
επζχλεηαη γηα θάζε δεκία ηνπ. Οη εθπξφζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηνπ 
ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ. 

14. Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ 

ππ‟ αξ. …………εγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, κε εκεξνκελία …………ηνπ 
…………ζπλνιηθνχ χςνπο …………€ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ 
αληαιιάγκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα 
νξηδφκελα ζην λ.4412/2016 θαη έρεη ρξφλν ηζρχνο κέρξη ηελ εκέξα νινθιήξσζεο ηεο 
πξνκήζεηαο/ησλ ππεξεζηψλ φπσο απηή πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, νξηδφκελε απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

2. Η αλσηέξσ εγγπεηηθή Δπηζηνιή απνδεζκεχεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ κεηά ηελ  πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο 
παξνχζαο, θαη εάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 
παξάδνζε, ε παξαπάλσ απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
άξζξα 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

3. Η εγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνζθφκηζε ν Αλάδνρνο θαηαπίπηεη: 
  α. φπνπ ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, ηελ Γηαθήξπμε θαη ηνλ λ.4412/2016, 
  β.  ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΙΜΗΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 
1. Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο (Οηθνλνκηθφ Αληάιιαγκα) είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ε νπνία 
απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  …………€ (νινγξάθσο: ………… 
Δπξψ)  πιένλ Φ.Π.Α. …………%  

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ





 

 
«Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of  Greece and Italy»- 
«Ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και τθν Εκνικι 
υμμετοχι των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ» 

56 

2. Γελ πξνβιέπεηαη ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαπξνζαξκνγή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληαιιάγκαηνο. 
3. Σν Οηθνλνκηθφ Αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ φπσο 

απηέο απνξξένπλ απφ ηε Γηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ φπνπ ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα/ππεξεζία.  

4. Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………………………………. € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ..... % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € …………………….  ΦΠΑ : 
…………………..), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 

5. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη σο εμήο: Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηελ 
νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ. 

 
6. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

α)πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο,  

β  ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ,  

 γ) θνξνινγηθή γηα είζπξαμε ρξεκάησλ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε  ηζρχ θαηά ηελ εκέξα 

πιεξσκήο 

δ) θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ 
άξζξν. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ, Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ πνπ θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Η θαζαξή αμία 
ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν.4172/2013. Δπίζεο 
ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: α) Κξάηεζε  0,06 % ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο β) Κξάηεζε 0,06 % ππέξ Α.Δ.Π.Π,  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Οη 
θξαηήζεηο ππάγνληαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί 
ηνπ ραξηνζήκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο, ζηνλ ηφπν πνπ ππνδεηθλχεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο θαη ζε απηφλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε/εγθαηάζηαζε φισλ ησλ 
θαηαζθεπψλ. 

2. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη 
δελ  έρεη ππνβάιεη έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έρεη ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ 
ρξφλνο, ρσξίο λα έρεη εθηειέζεη ηηο αλαηηζέκελεο ππεξεζίεο. 

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ρσξίο λα 
επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

4. Η ηξνπνπνίεζε κε νπζησδψλ φξσλ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, 
ρσξεί θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνλ Αλάδνρν. 

5. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο νινθιήξσζεο εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Ν.4412/2016. 

6. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016, 
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη εηδηθφηεξα ηνλ αξκφδην ππάιιειν,  ηνλ επφπηε ή επηβιέπνληα πνπ 
εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπζηήλεηαη, ζε εηήζηα βάζε, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

7. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, γίλεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζπληάζζεη 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο.  

8. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν 
Αλάδνρνο θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ηερληθνί. 

9. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηηο ππεξεζίεο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο 
ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 219 ηνπ λ. 4412/2016. 

10. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

ΑΔΑ: ΨΕΗ74653Π4-86Μ
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Η παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ 
επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα έρνπλ ηα 
Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ αλαγλψζζεθε ππνγξάθεηαη λνκίκσο απφ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα σο θαησηέξσ.  

Απφ ηα παξαπάλσ 3 πξσηφηππα ηα δχν παξακέλνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ………… θαη έλα ιακβάλεη 
ν Αλάδνρνο.  

ΣΑ ΜΔΡΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ 

 

Η Πξντζηάκελε 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
[ζσμπληρώνεηαι ηο ονομαηεπώνσμο ηοσ 
Αναδότοσ ή επωνσμία ηοσ νομικού 
προζώποσ/ένωζης και ηοσ νομίμοσ 
εκπροζώποσ ασηών και ηίθεηαι σπογραθή] 
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