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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005) όπως ισχύει.  
3) α. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως ισχύει και β. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α΄/09-05-2022) «Τροποποίηση του Π.Δ.4/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7)». 
4) α. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού…» και β. Την αρ. Υ1/09-07-2019 (ΦΕΚ 2901/Β΄/09-07-2019) Απόφαση 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
5) Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019 και ΦΕΚ 126/Α΄/19-07-2019 – διορθώσεις σφαλμάτων) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
6) α. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» και β. Την με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 (ΦΕΚ 485/ ΥΟΔΔ /26-07-2019 και Α.Δ.Α.: 
6ΜΙΜ4653Π4-9ΔΩ) Απόφαση «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο 
ΥΠ.ΠΟ.Α.». 
7) α. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 (ΦΕΚ 
198/ ΥΟΔΔ/ 17-03-2020 και Α.Δ.Α.: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και β. Την με αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/145212/3342/19-3-2020 Υ.Α. «Ανάληψη καθηκόντων του κ. Αντωνόπουλου 
Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου, ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
8) α. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-3-2020, 
ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και β. Την με αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΦΕΚ 3013/Β΄/16-6-2022, ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) Υ.Α. 
Τροποποίησης αυτής.  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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9) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ: 
974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
με την οποία ορίζεται η κα Αναστασία Κουμούση, μόνιμη υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α., του κλάδου ΠΕ 
Αρχαιολόγων, στη θέση της Προϊσταμένης οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αχαΐας. 
10) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/368265/27735/27254/26274/7925/14-07-
2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α. κου Εμμανουήλ Αντωνόπουλου με θέμα 
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΕΦΑ Αχαΐας», με την οποία ορίζεται η Γκάτη Μαρία, 
υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α. με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 
Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών με βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια της Διευθύντριας της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους (Αριθμ. 
πρωτ/λου εισερχομένου εγγράφου : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/369028/259486/4462/15-07- 2020).
11) Τον Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α΄/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
12) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13) Την ανάγκη για «περισυλλογή του ελαιοκάρπου, για την ελαιοκομική περίοδο 2022-2023, στους 
αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, 
Μιτόπολης, Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα) και Τραπεζάς, αρμοδιότητας της Εφορείας μας.
14) Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/492341/11-10-2022, ΥΠΠΟΑ/493313/11-10-2022, ΥΠΠΟΑ/493341/11-
10-2022, ΥΠΠΟΑ/499504/14-10-2022, ΥΠΠΟΑ/499591/14-10-2022, ΥΠΠΟΑ/499624/14-10-2022 & 
ΥΠΠΟΑ/499636/14-10-2022 αναφορές των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας περί καρποφορίας ή μη των 
ελαιόδεντρων στους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας μας.
15) Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/501456/14-10-2022 διαβίβαση προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων 
Δυτικής Ελλάδας, της εισήγησης με θέμα «Διενέργεια ή μη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής 
ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, 
Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τριταίας (θέση Αγ. Μαρίνα) και 
Τραπεζάς, αρμοδιότητας της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»
16) Τη με αρ. πρωτ. 501456/01-11-2022 Γνωμοδότηση του υπ’ αρ. 1 θέματος της 8ης 27/10/2022 
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Τη διενέργεια Πλειοδοτικών Διαγωνισμών με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή 
του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023, στους αρχαιολογικούς χώρους της Βούντενης 
Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τριταίας (θέση Αγ. 
Μαρίνα) και Τραπεζάς, αρμοδιότητας της Εφορείας μας, κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη 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.).

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για κάθε αρχαιολογικό χώρο χωριστά και ενώπιον των 
ενδιαφερομένων στα γραφεία της Εφορείας μας, επί της οδού Αλεξ. Υψηλάντου 197, στην Πάτρα 
(αίθουσα Μελίνας Μερκούρη – 3ος όροφος), από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 
Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023.

Στη σχετική προκήρυξη θα ορίζεται με σαφήνεια η ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών, η 
ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, καθώς και η ώρα 
έναρξης του κάθε διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας).

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού διενεργήσουν, σε έναν ή περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
προτίμησής τους, αυτοψία προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να αποκομίσουν ιδίαν εντύπωση, 
θα καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι:
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α) την πλειοδοτική τους Προσφορά (το παρόν έντυπο θα 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 θα χορηγείται από την 
Υπηρεσία μας), στην οποία θα δηλώνουν ότι «δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι της αρμόδιας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας)». 

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

Διευκρινίζεται ότι, οι προσφορές που θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Εφορείας μας μετά 
την καθορισθείσα ώρα του διαγωνισμού, 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 διαγωνισμός κριθεί 
άγονος ή ισοδύναμων προσφορών (μεταξύ των ενδιαφερομένων που έχουν δώσει τις καλύτερες 
οικονομικές προσφορές), τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με νέα προκήρυξη.

Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα περιλαμβάνουν: α) την 
περισυλλογή του ελαιοκάρπου, β) το απαιτούμενο κλάδεμα των ελαιόδεντρων των παραπάνω χώρων, γ) 
την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος από τον 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 τους αρχαιολογικούς 
χώρους των κλαδιών που θα προκύψουν από το κλάδεμα. Απαγορεύεται η καύση τους εντός των 
αρχαιολογικών χώρων. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εποπτεύονται σε κάθε αρχαιολογικό χώρο από αρμόδιους υπαλλήλους 
του ΥΠ.ΠΟ.Α, οι οποίοι οφείλουν επιπροσθέτως να παρευρίσκονται στο ελαιοτριβείο επιλογής του 
πλειοδότη, τόσο κατά τη ζύγιση του ελαιοκάρπου, όσο και κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού-
ζυγολογίου, το οποίο θα προσκομίζεται εντός τριών (3) ημερών από την έκδοσή του στη μηχανικό της 
Υπηρεσίας μας, Μαρία Κωτσογιάννη.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο πλειοδότης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών θα ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού και μέχρι τις 31/03/2023.

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 στους αρχαιολογικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν φθορά του ελαιοκάρπου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταφοράς του ελαιόκαρπου και του ελαιόλαδου, καθώς και της 
έκθλιψής του επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

Ο πλειοδότης που θα ανακηρυχτεί από την ανωτέρω Επιτροπή για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο 
οφείλει, κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €), η οποία 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, κατόπιν ελέγχου που θα διενεργηθεί από υπάλληλο της 
Εφορείας μας, της τήρησης των ανωτέρω β) και γ) εργασιών, καθώς και της προσκόμισης της 
απόδειξης καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος στην Τράπεζα Ελλάδος.

Το οικονομικό αντάλλαγμα που θα προκύψει από την προσφορά του πλειοδότη θα κατατεθεί στην 
Τράπεζα Ελλάδος, στον υπ’ αριθμ. GR 2201000240000000000267864 λογαριασμό, υπέρ του 
Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ). Το δε σύνολο της αξίας του 
παραχθησόμενου ελαιολάδου θα βεβαιώνεται από σχετικό προσκομιζόμενο ζυγολόγιο του ελαιοτριβείου 
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επιλογής του πλειοδότη και θα υπολογιστεί βάσει της ισχύουσας τιμής ελαιολάδου ανά κιλό για την 
ελαιοκομική περίοδο 2022-2023

Β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα της Εφορείας μας www.efaacha.gr.  

          Η  Διευθύντρια της Εφορείας
                       Αρχαιοτήτων Αχαΐας

            κ.α.α.

                           ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΗ
             Αρχαιολόγος

Πίνακας Αποδεκτών:
ΚΟΙΝ:1) Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης

 Πολιτιστικών Πόρων                                     
 Διεύθυνση Διοικητικού
 Πανεπιστημίου 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                                  

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.efaacha.gr/
http://www.efaacha.gr/
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