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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
      ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                             
       ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
         ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ
         Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

                                                                   
Ταχ. Δ/νση        : Αλ .  Υψηλάντου  197               Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών   
Ταχ. Κώδικας   :  261 10 Πάτρα      
Τηλέφωνο:          2610-276207, 2610-275070          
Fax                    : 2610-624051        
Email                 : efaacha @ culture.gr    
Πληροφορίες    :  Μ. Κωτσογιάννη        

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, 
ελαιοκομικής περιόδου 2019-2020, στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριτσίου (θέση Παναγιά), 
αρμοδιότητας της Εφορείας μας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2019-2020, στον 
αρχαιολογικό χώρο του Καστριτσίου (θέση Παναγιά), αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/582591/415916/7583/29-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΠΧ4653Π4-ΤΦΙ) 
Απόφαση της Εφορείας μας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη προσφορά που θα δοθεί από τους ενδιαφερόμενους, 
ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό εκφραζόμενο σε ακέραιες ποσοστιαίες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της 
αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον των ενδιαφερομένων, στα γραφεία της 
Εφορείας μας επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, στην Πάτρα (αίθουσα Μελίνας Μερκούρη – 3ος όροφος), 
από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του 
ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2019-2020, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/545600/390151/7076/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ224653Π4-Ρ6Ι) 
Απόφαση της Εφορείας μας, στις 05/11/2019, ημέρα Τρίτη. 

Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται στις 10:30 π.μ.
Στον διαγωνισμό δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι του 

ευρύτερου ή στενού Δημοσίου Τομέα, καθώς και οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού προηγουμένως διενεργήσουν επιτόπια αυτοψία στον ανωτέρω 

αρχαιολογικό χώρο προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να αποκομίσουν ιδίαν εντύπωση, θα 
καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την περισυλλογή του 
ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2019-2020, στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριτσίου (θέση 
Παναγιά), αρμοδιότητας της Εφορείας σας» τα κάτωθι:

α) την πλειοδοτική τους Προσφορά (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας), 
αναγράφοντας ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό της προσφοράς τους εκφραζόμενο σε ακέραιες 
ποσοστιαίες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το 
Φ.Π.Α.), το οποίο θα είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) και  

β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας), 
στην οποία θα δηλώνουν ότι «δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι του ευρύτερου ή στενού Δημοσίου 
Τομέα και ότι δεν είναι Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι», 
το αργότερο μέχρι τις 05/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Εφορείας μας.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα συνοδεύεται από σχετική Αίτηση (το παρόν έντυπο χορηγείται από την 
Υπηρεσία μας). 

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/586862/419098/7644
Ηµ/νία: 30/10/2019
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Διευκρινίζεται ότι, οι προσφορές που θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Εφορείας μας μετά την 
καθορισθείσα ανωτέρω ώρα, θα πρωτοκολλούνται και στη συνέχεια θα παραλαμβάνονται από την 
ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή χωρίς να αποσφραγίζονται, αναγράφοντας στην υποβληθείσα αίτηση την 
ένδειξη «εκπρόθεσμη προσφορά».

Η αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών θα γίνει δημοσίως ενώπιον των ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ του αναγραφόμενου ποσοστού, αριθμητικώς και ολογράφως, 

λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ολογράφως. Επίσης, σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός 
κριθεί άγονος, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων, δεν θα διενεργηθεί νέος, ενώ σε περίπτωση 
ισοδύναμων προσφορών (μεταξύ των ενδιαφερομένων που έχουν δώσει τις καλύτερες οικονομικές 
προσφορές), τότε ο  επαναληπτικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί  εκ νέου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα περιλαμβάνουν: α) την 
περισυλλογή του ελαιοκάρπου, β) το απαιτούμενο κλάδεμα των ελαιόδεντρων του ανωτέρω χώρου, γ) 
την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος από τον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο και δ) την 
έκθλιψη του ελαιοκάρπου.

Κατά την περισυλλογή του ελαιοκάρπου ο πλειοδότης θα πραγματοποιήσει κατάλληλο κλάδεμα των 
ελαιοδέντρων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην προκαλούνται ζημιές σε αυτά. Επίσης, η περισυλλογή 
του ελαιοκάρπου δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της μελλοντικής απόδοσης των ελαιοδέντρων. Ο 
πλειοδότης έχει την υποχρέωση της άμεσης απομάκρυνσης από τον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο των 
κλαδιών που θα προκύψουν από το κλάδεμα. Απαγορεύεται η καύση τους εντός του ανωτέρω 
αρχαιολογικού χώρου. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εποπτεύονται από αρμόδιο υπάλληλο του ΥΠ.ΠΟ.Α, ο οποίος οφείλει 
επιπροσθέτως να παρευρίσκεται στο ελαιοτριβείο επιλογής του πλειοδότη, τόσο κατά τη ζύγιση του 
ελαιοκάρπου, όσο και κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού-ζυγολογίου.

Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού και μέχρι τις 28/02/2020. 

Ο πλειοδότης δεν θα έχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από τη συλλογή και απόληψη του 
ελαιοκάρπου, ενώ απαγορεύεται σε αυτόν η εκμίσθωση της απόληψής του. Επίσης, ευθύνεται για 
οποιαδήποτε τυχόν φθορά προκληθεί εξαιτίας του στον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο. Σημειώνεται ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν φθορά του ελαιοκάρπου.

Ο πλειοδότης που θα ανακηρυχτεί από την ανωτέρω Επιτροπή οφείλει, κατά την υπογραφή του 
σχετικού συμφωνητικού, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού πενήντα ευρώ (50,00 
€). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω 
εργασιών και θα παραμείνει άτοκα στα χέρια της Εφορείας μας ως εγγύηση και θα επιστραφεί στον 
πλειοδότη, με την προϋπόθεση της προσκόμισης της απόδειξης καταβολής του οικονομικού 
ανταλλάγματος, στην Τράπεζα Ελλάδος υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Το χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την προσφορά του πλειοδότη θα κατατεθεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος, στον υπ’ αριθμ. GR 2201000240000000000267864 λογαριασμό, υπέρ του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Το σύνολο της αξίας του παραχθησόμενου ελαιολάδου θα 
βεβαιώνεται από σχετικό προσκομιζόμενο ζυγολόγιο του ελαιοτριβείου επιλογής του πλειοδότη και θα 
υπολογιστεί βάσει της ισχύουσας τιμής ελαιολάδου ανά κιλό για την ελαιοκομική περίοδο 2019–2020.

Η παρούσα επαναπροκήρυξη να αναρτηθεί με πρωτόκολλο τοιχοκόλλησης, τουλάχιστον τρεις (3) 
ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας μας, με τη μέριμνα της Μαρίας Κωτσογιάννη του Εμμανουήλ, 
υπαλλήλου του ΥΠ.ΠΟ.Α., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της ειδικότητας ΤΕ 
Μηχανικών, με βαθμό Α΄. 

Τέλος, η παρούσα επαναπροκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr. καθώς και 
στην ιστοσελίδα της Εφορείας μας www.efaacha.gr.  

   Η  Διευθύντρια της Εφορείας
               Αρχαιοτήτων Αχαΐας

           κ.α.α. 

                                       

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
Αρχαιολόγος

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.efaacha.gr/
ΑΔΑ: Ω2ΘΜ4653Π4-7ΒΨ
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Πίνακας Αποδεκτών:
ΠΡΟΣ: 1) Πίνακας ανακοινώσεων ΕΦ.Α. Αχαΐας
              2) Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών
ΚΟΙΝ:  1) Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων  και Απαλλοτριώσεων,                                      
Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Λογιστηρίου,
Ελευθερίου Βενιζέλου 57,
105 64 Αθήνα

 2) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,     
 Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων  και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
 Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
 Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών
 Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων,
 Μπουμπουλίνας 20-22,            
 106 82 Αθήνα

ΑΔΑ: Ω2ΘΜ4653Π4-7ΒΨ
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