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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

Αθήνα, 29/07/2022 
Αρ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/13726 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 
Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε.Φερεντίνος 
Τηλέφωνο : 2103722527 
Ηλ. Ταχ.      : tmima-promitheiwn@tap.gr 

 
 

ΠΡΟΣ: 
1. Πίνακας Αποδεκτών 
2. Κάθε Ενδιαφερόμενο 
  

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους χώρους 
που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 
 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (Αναθέτουσα Αρχή), βάσει 
της υπ’ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/13091/19-7-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 
22REQ010962653 2022-07-19), σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/13018/ 19.07.2022 
Απόφαση Έγκρισης Τεκμηριωμένου Αιτήματος για δέσμευση πίστωσης, πρόκειται να προβεί σε 
σύναψη Σύμβασης για εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους χώρους που εφαρμόζεται το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν.   4412/2016, προϋπολογισμού 
ύψους έως δέκα εφτά χιλιάδες ευρώ (17.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Η υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 
30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tmima-promitheiwn@tap.gr, εντός πέντε (5)  ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι ο 
προσφέρων αποδέχεται το σύνολο των υπηρεσιών. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να 
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων 
Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν. 4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη 
Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» 
(αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 
του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο). 
β) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου 
(πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.) 
γ) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό) 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/ απασχολούμενους της επιχείρησης 
ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 
όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά 
στην ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν 
υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

                                ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝ. 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

Ευαγγελία 
Χρυσανθοπούλου 

Η  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

Χριστίνα Λαβδιώτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Από το 2018 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και το ΤΑΠ (νυν ΟΔΑΠ), με σταδιακές φάσεις 
υλοποίησης, εφαρμόζουν το μέτρο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο εκδίδεται και διαδικτυακά και ισχύει 
για την είσοδο των επισκεπτών στους ακόλουθους δέκα – τρεις (13) σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους (Α.Χ.) 
και Αρχαιολογικά Μουσεία (Α.Μ.) της χώρας μας: Ακρόπολη και Κλιτύες, Ολυμπιείο, Κεραμεικός, Αρχαία Αγορά, 
Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λύκειο Αριστοτέλους, Κνωσός, Μουσείο Ηρακλείου, Α.Χ. Αρχαίας 
Μεσσήνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Ε.Α.Μ.), Μουσείο 
Βασιλικών Τάφων στον Α.Χ. Αιγών – Ημαθίας.   
Το σύστημα Access Control του ηλεκτρονικού εισιτηρίου αφορά στη διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης των 
επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Τα συστήματα ελέγχου 
πρόσβασης επισκεπτών θεωρούνται τα τουρνικέ, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε 5 από τους 14 χώρους του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου ως εξής: 
Ακρόπολη και κλιτύες (Κυρία Είσοδος, Νότια Κλιτύς – Θέατρο Διονύσου, Εκδοτήριο για Groups - B2B) 
Ακρόπολη Κύρια (κεντρική) είσοδος, η οποία περιλαμβάνει:: 
6 Τουρνικέ εισόδου 
4 Τουρνικέ Εξόδου 
1 ΑΜΕΑ 
 
Ακρόπολη Νότια Κλιτύς, η οποία περιλαμβάνει: 
3 Τουρνικέ εισόδου 
2 Τουρνικέ Εξόδου 
1 ΑΜΕΑ 
 
Ολυμπιείο, το οποίο περιλαμβάνει: 
3 Τουρνικέ εισόδου 
2 Τουρνικέ Εξόδου 
1 ΑΜΕΑ 
 
2.2.8  Κνωσσός, η οποία περιλαμβάνει: 
3 Τουρνικέ εισόδου 
2 Τουρνικέ Εξόδου 
1 ΑΜΕΑ 
 
Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει: 
 
4 Τουρνικέ εισόδου 
2 Τουρνικέ Εξόδου 
1 ΑΜΕΑ 
 
Ο εξοπλισμός των τουρνικέ στους χώρους που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο συντηρήθηκε τελευταία 
φορά το καλοκαίρι του 2020, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες σήμερα (δεν πέφτουν οι μπάρες, δεν 
σκανάρονται τα εισιτήρια) με αποτέλεσμα να  τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επισκεπτών σε περίπτωση 
κρίσης (απειλές, κακοκαιρία, πυρκαγιά κοκ). 
Η πρόσκληση αφορά στην αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων υλικών στα τουρνικέ, στην 
προληπτική συντήρηση τους και στο fine tuning. Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία και καταγραφή που 
πραγματοποιήθηκε στους χώρους από τον φορέα, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται αντικατάσταση των ακόλουθων 
ανταλλακτικών 
 
• Main Control Board  

• Drop Arm Motor  

• Direction photosensor  
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• Charge Board  

• Solenoid 5 V  

• Battery 12V7Ah,  
 
καθώς και προληπτική συντήρηση του συνόλου των συστημάτων των τουρνικέ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΟΔΑΠ 
 

Ο/Η …………………….......................................................  που διατηρώ κατάστημα στην οδό 
..................................... πόλη ........................ ΤΚ……………. αριθμ. τηλεφώνου..........................., ΑΦΜ: 
……………………………., ΔΟΥ:…………..……….., αφού έλαβα γνώση των τεχνικών περιγραφών - προδιαγραφών και 
των σχεδίων της Υπηρεσίας προσφέρω την παρακάτω τιμή για εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους 
χώρους που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο.  
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για τη «Συντήρηση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης 
(Τουρνικέ) στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία», προσφέρω την ακόλουθη τιμή: 

 

Σύντομη περιγραφή 
Τιμή κατ’ 
αποκοπή χωρίς 
ΦΠΑ 

Προμήθεια απαιτούμενων ανταλλακτικών- υλικών  για 
τα  
τουρνικέ στους χώρους που εφαρμόζεται το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο 

 

Εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους χώρους που 
εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο 

 

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)  

Ολογράφως,  
1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προσφοράς  
2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.  
3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. 
4) Μέσα στις παραπάνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα γενικά και επισφαλή έξοδα του 
προσφέροντος και γενικά κάθε είδους δαπάνη που είναι δυνατόν και να μην αναφέρεται στα παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητη για την προμήθεια και  τοποθέτηση όλων των υλικών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 
περιγραφές – προδιαγραφές.   
5) Σε περίπτωση μικρής μεταβολής των ποσοτήτων δεν επηρεάζεται η παρούσα προσφορά των τιμών  
μονάδας 
6) Ο προσφέρων έλαβε γνώση των Τεχνικών Περιγραφών και των Προδιαγραφών, επισκέφτηκε τους 
χώρους προορισμού των υλικών και γνωρίζει την φύση των προς εκτέλεση εργασιών, επίσης δηλώνει ότι 
αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εμπρόθεσμη προμήθεια και 
τοποθέτηση των συστημάτων. 

Ημερομηνία      Υπογραφή – Σφραγίδα 

 
 




