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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

Το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Κτηρίων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων  διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση της εισόδου των Α.Χ. Ασκληπιείου 

Επιδαύρου και Μυκηνών» προϋπολογισθείσας δαπάνης  67.639,48 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

 

Άρθρο 1ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2014  ημέρα Τετάρτη και 

ώρα   10:00π.μ. (λήξη επίδοσης πρόσφορων) στα Γραφεία του ΤΑΠ, οδός Ελευθερίου 

Βενιζέλου 57,Αθήνα, Τ.Κ. 105 64, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.    



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σελίδα 2 από 8 

 

1.2.Προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους εργολήπτες μετά την 

παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές, ούτε θα 

παραληφθούν από την Επιτροπή. 

1.3.Προσφορές που δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1.1.και 1.2. δεν θα 

γίνουν δεκτές για κανένα λόγο, και ούτε ακόμη για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 2ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

2.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση 

έργου με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός, Ν.3669/08, άρθρο 29, παρ. 

2) και  

 Το Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 

Έργων» ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Την υπ. αρ. 35130/739 11-8-2010 ΦΕΚ 1291/2010 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 

Ν.2382/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

2.2 Σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου 

της Υπηρεσίας. 

2.3 Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο Α1, 

Α2, 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. Κάθε διαγωνιζόμενος, πρέπει να 

υποβάλει μαζί με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής : 

 

1 Βεβαιώσεις : 

1.1 Καταστατικό της επιχείρησης με τις όποιες τροποποιήσεις του 

1.2 Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης στο 

Μ.Ε.Ε.Π.. 

2 Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86: 

2.1 Δήλωση περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιασδήποτε 

ανάλογης κατάστασης που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία  
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2.2 Δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς 

το ΤΕΕ, τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ) και τις 

επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις τους (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ κλπ).  

2.3 Δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.4 Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι θα συμμορφωθεί προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

2.5 Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες. 

2.6 Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

2.7 Δήλωση ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις οικοδομικές 

εργασίες είναι καινούργια, αμεταχείριστα και διαθέτουν τα απαραίτητα 

ποιοτικά πιστοποιητικά CE. 

2.8 Δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για 3 μήνες. 

2.9 Δήλωση για τις χώρες προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο. 

2.10 Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, χώρων και της 

υπάρχουσας κατάστασης. 

3 Οι ως άνω δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται αναλυτικά και σε ένα έντυπο 

δήλωσης του Ν. 1599/86. 

4 Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και 

στοιχεία κατά την υποβολή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 

απουσίας δήλωσης ή άλλου μη ουσιώδους στοιχείου, μπορεί κατά την κρίση της 

επιτροπής διαγωνισμού να υποβληθεί μέσα σε χρόνο που αυτή θα ορίσει. 

5 Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, διαφορετικά 

συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή αποστέλλουν ταχυδρομικά την προσφορά μέχρι 

την ημερομηνία και ώρα λήξης της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6 Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή επιλογής αναδόχου προϋποθέτει και αποτελεί 

τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας πρόσκλησης και 
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των στοιχείων που την συνοδεύουν, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου. 

 

Άρθρο 4ο ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν επάνω στα τεύχη που αφορούν το 

διαγωνισμό, να προμηθευτούν αυτά ή να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 

το διαγωνισμό προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τρίτη 15 Απριλίου  

και ώρες από 12.00 έως 14.30 στα Γραφεία του ΤΑΠ, οδός Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα, 4ος 

όροφος. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3722505  ( κα Αικ. Παπαμιχαήλ). 

Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΑΠ  www.tap.gr. 

 

4.2.  Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας -με βάση τα οποία 

θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του έργου, τα οποία νοείται ότι αλληλοσυμπληρώνονται 

και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων όρων θα εφαρμόζεται η 

επωφελέστερη για το έργο περίπτωση με αποκλειστική απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας- ως κατωτέρω: 

1.     Η παρούσα Πρόσκληση 

2.     Η Οικονομική Προσφορά. 

3.     Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

4.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

7.  Σχέδια εγκεκριμένης μελέτης. 

 

Άρθρο 5ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους στην επιτροπή του 

Διαγωνισμού ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους  ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την ώρα 

λήξης του διαγωνισμού.  

Για την προσφορά χρησιμοποιείται μόνο το έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

Υπηρεσίας, το οποίο τοποθετείται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς: 

-Η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.  
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-Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Κτηρίων του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων), που διενεργεί το Διαγωνισμό 
 
-Ο Τίτλος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ Α.Χ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ» 

-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
  
-Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

 

Το συμπληρωμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον 

προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

Σε ιδιαίτερο φάκελο ανοικτό τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

Αν από τον έλεγχο της επιτροπής διαπιστωθεί ότι ο προσφέρων δεν καλύπτει τις 

προϋποθέσεις, τότε δεν παραλαμβάνεται ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του. Εάν 

δηλώσει ότι θα καταθέσει ένσταση, τότε παραλαμβάνεται χωρίς να αποσφραγισθεί.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των συμμετεχόντων από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού . 

Επειδή κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 2 

Παράγραφος 2.3 της παρούσης), γίνεται ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη παρουσία 

των συμμετεχόντων και αναμένεται η προθεσμία υποβολής των τυχόν ενστάσεων (δύο 

εργάσιμες ημέρες).  

 

Άρθρο 6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα από την Προϊσταμένη 

Αρχή. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ) μαζί με τις 

προσφορές και με τις τυχόν ενστάσεις και με τις απόψεις της Ε.Δ. επί αυτών υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση. 

Η Προϊσταμένη Αρχή, αποφασίζει για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και αποφαίνεται 

τελεσίδικα επί των τυχόν ενστάσεων.  

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ακυρώνεται εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του Ν.3669/08. 

Η Απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και ο μειοδότης προσκαλείται να προσκομίσει : α. επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσης και β. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

που να καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ (κατά το άρθρο 

35 του Ν.3669/08) κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος 

είναι μεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης 

επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 

του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% του 

προϋπολογισμού. 

Η εγγυητική επιστολή κατά την εκτέλεση των εργασιών συμπληρώνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 χωρίς χρονικό περιορισμό και ισχύ 

μέχρι επιστροφής με έγγραφο από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν.3669/08, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 

Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα οριστεί αρμόδια από το ΤΑΠ και η οποία οφείλει να συντάξει σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής, εφόσον διενεργήσει ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου οφείλει να 

προβεί στην απαραίτητη εξέταση του έργου προκειμένου αυτή να διαπιστώσει ότι οι 

επεμβάσεις ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στη μελέτη.  

 

Άρθρο 9ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Ένσταση κατά της Πρόσκλησης του διαγωνισμού, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία εγγράφως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθεί μόνο από τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το 

διαγωνισμό, απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, γνωστοποιείται με μέριμνα της 

υπηρεσίας στον Πρόεδρο της Ε.Δ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Για να είναι αποδεκτή η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο 

της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013. 

 

Άρθρο 10ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Για την συγκεκριμένη εργολαβία ισχύουν: 

 
Οι διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής  

Δημοσίων Έργων» ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Ν. 736/77 “Περί Οργανισμού του ΤΑΠ” 

Ο Ν. 1958/91, άρθρο 81 “Τρόπος εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων” 

Το Π.Δ. 99/1992 “Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων” και ειδικότερα το 

άρθρο 8 παραγρ. Α. 

Ο Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς” 

Το Π.Δ. 47/87 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)” (ΦΕΚ 

20/Α/5.3.1987). 

Η υπ. αρ. 35130/739 11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2382/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων». 

 

Άρθρο 11ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

11.1  Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/74588/8537/513/152/21.3.2014 

Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού έγκρισης προμελέτης για την κατασκευή 

στεγάστρου προστασίας των ακυρωτικών μηχανημάτων εισιτηρίων στην είσοδο του Α.Χ. 

Μυκηνών. 

11.2 Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/83472/9553/600/176/1.4.2014 

Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού έγκρισης μελέτης για την τοποθέτηση 

στεγάστρου προστασίας των μηχανημάτων αυτόματου ελέγχου εισιτηρίων στον Α.Χ. του 

Ιερού του Ασκληπιού Επιδαύρου. Με το αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/86008/9810/612/3.4.2014 διαβιβαστικό επεστράφη θεωρημένη 

η οριστική μελέτη του στεγάστρου της εισόδου του Α.Χ. του Ιερού του Ασκληπιού 

Επιδαύρου, από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σελίδα 8 από 8 

 

11.3 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου κατά τις διατάξεις του Ν.3669/08 

«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (παρ. 2 

άρθρου 29) καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αρ. 

9/2.4.2014 (Θέμα 15ο) Πράξη του Δ.Σ. του ΤΑΠ, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ : 14REQ001980408 

2014-04-09 ως πρωτογενές αίτημα και εγκρίθηκε με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   

με ΑΔΑΜ 14REQ001980362 2014-04-09.  

 
 

11.4 Η με αρ. πρωτ. ΤΑΠ/ΔΑΣΚ/ΜΕΛ/4664/10.4.2014 Απόφαση έγκρισης μελέτης, 

τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού του έργου. 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή                       
1.- Κο Πρόεδρο του Δ.Σ.         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

2.- ΔΑΣΚ-Τμήμα Μελετών 

3.- Φ.Θ. 

4.-Α.Παπαγεωργίου                                           Θεόδωρος Σούμπασης 


