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ΘΕΜΑ :   Παράταση της καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο: 

«Επισκευή - ανακαίνιση κτηριακών υποδομών στον Α.Χ. Νήσου 
Δήλου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις : 
α. Του του Νόμου 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,    Προμηθειών και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 
3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής    δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β.  Του  Ν. 736/77  «Περί  Οργανισμού  του  ΤΑΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ.  Το Π.Δ. 47/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Ταμείο Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)» (ΦΕΚ20/Α/05.03.1987). 
δ.  Την ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ. Α΄ ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Άρθρο 60). 
 

2. Την αρ. 5/05-02-2019 (Θέμα 9ο) Απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠ που ενέκρινε την υποβολή 
πρότασης και τη μετέπειτα υλοποίηση του Υποέργου που αναφέρεται στο θέμα, του 
έργου «Δήλος – ανοικτό Μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον Αρχαιολογικό Χώρο 
και το Μουσείο». 

 
3. Την αρ. πρωτ. 3672/1195/Α3/06-06-2019 (ΑΔΑ: 63ΚΕ469ΧΙ8-2ΛΨ) Απόφαση  της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ένταξη της Πράξης «Δήλος - ανοικτό Μουσείο. 
Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο» με κωδικό ΟΠΣ 
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5044873 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)  2014-2020»  

 
4. Την αρ. πρωτ. 61960/11-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΘΑ465ΧΙ8-50Ι) Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με ενάριθμο 
2019ΣΕ11410000 στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕ 144/1 

 
5. Η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/435653/26792/16510/1596/13-08-2019 

(ΑΔΑ: 663Σ4653Π4-ΒΒ5) Απόφαση για τον ορισμό υπολόγου – διαχειριστή του έργου 
 

6. Την αρ. πρωτ. ΤΑΠ/ΔΑΣΚ/ΜΕΛ/22840/13-12-2019 έγκριση της μελέτης εφαρμογής και 
των τευχών δημοπράτησης του έργου 

 
7. Το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (ΑΔΑ: 
60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4). 

 
8.  Την αρ. πρωτ. 454/Β3/116/29-01-2020 Προέγκριση διακήρυξης για το υποέργο  

«Επισκευή - ανακαίνιση κτηριακών υποδομών στον Α.Χ. Νήσου Δήλου» με κωδικό 
ΟΠΣ «5044873», συνολικού προϋπολογισμού 830.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 
9. Την αρ. πρωτ. ΤΑΠ/ΔΑΣΚ/ΜΕΛ/3406/05-03-2020 Απόφαση έγκρισης διακήρυξης για το 

έργο «Επισκευή - ανακαίνιση κτηριακών υποδομών στον Α.Χ. Νήσου Δήλου». 
 

 
 

Αποφασίζουμε 
 

 
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για 
το έργο «Επισκευή - ανακαίνιση κτηριακών υποδομών στον Α.Χ. Νήσου Δήλου» 
μέχρι τις 30 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προφορών θα προβούν οι χρήστες του υποσυστήματος 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 23η Απριλίου 2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 24 Απριλίου 2020. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της από ΤΑΠ/ΔΑΣΚ/ΜΕΛ/3406/05-03-
2020 Διακήρυξης. 
 

 
 

   Εσωτ. Διανομή:                                                Ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ. του ΤΑΠ 

  1.- Kο Πρόεδρο του Δ.Σ  
  2.- ΔΑΣΚ  - Τμήμα Μελετών                                                                  
  3.- Φ.Θ                                                                      
                                                                                         Παναγιώτης Νταής 
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