
 
 
 

                                                                                                                     AΔΑ: 9ΟΓ746ΜΖΜ4-ΒΣΕ                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

                         Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022         

    Αρ.πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΜΕΑΑΠ/ΤΜΕ/10013 

 

 

 

 
 

Ταχ. Δ/νση     : Ελευθ. Βενιζέλου 57 

Ταχ. Κώδικας : 105 64 Αθήνα  

Πληροφορίες  : Α. Παπαγεωργίου 

Τηλέφωνο : 210 3722596 

Fax : 210 3722619 

E-mail : meletes@tap.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής 

προσφοράς για την ανάθεση της 

αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο :  « 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ» 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. κα Αργυρώ Σταθοπούλου – Βλάμη 

Αρχιτέκτων Μηχανικό 

Π. Γιαλούρου 13, Αθήνα 

irostathopoulou@gmail.com 

 

2. κα Αικατερίνη Κυριακάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικό 

      Αιθρίας 11, Ν.Κηφισιά 14564 

      ekyri@tee.gr 

 

3. κα Μαρία Κοκκίνου 

Αρχιτέκτων Μηχανικό 

Χρυσάνθου Σερρών 7Α, Αθήνα 11471 

arch@kokkinoukourkoulas.com 

 

      ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    

ΕΛΛΑΔΟΣ 

      Νίκης 4, Αθήνα 105 63  

      meletes@central.tee.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

(C.P.V. : 71222000-6) 

 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ενδιαφέρεται να αναθέσει την 

αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ» με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/202, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων και της σχετικής δαπάνης. 

 

      Α. Για την χρηματοδότηση της σύμβασης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/9651/09.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 37.200 

€ Ευρώ, που θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 976251 του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ έτους 2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010736874 2022-06-14), προκειμένου να διατεθεί αποκλειστικά  για την εκπόνηση της 

αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ». 

     

     Β.   Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης, ορίζεται σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες        

(30 Η.Η.) από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 Γ. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΜΕΑΑΠ/ΤΜΕ/9947/15.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ:                                 

6ΖΤΘ46ΜΖΜ4-ΙΛ2) εγκρίθηκε η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση εκπόνηση της αρχιτεκτονικής 

προμελέτης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ», λόγω της επείγουσας ανάγκης 

επίσπευσης της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης προκειμένου μετά από την έγκρισή της, σύμφωνα με 
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τις ισχύουσες διατάξεις, να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης του έργου με αξιολόγηση 

μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/2016. 

      Δ. Σε συνέχεια της έρευνας αγοράς που διεξήχθη, για τη δυνατότητα επιλογής αναδόχου, ο οποίος 

για την εκπόνηση της, προς ανάθεση, μελέτης, θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία προς το αντικείμενο 

αυτής, προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση, παρακαλούμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να 

συμμετέχετε ως οικονομικός φορέας στη διαδικασία ανάθεσης της εν θέματι μελέτης, να μας αποστείλετε 

οικονομική προσφορά, μέχρι και την 22η/06/2022, προκειμένου να εξεταστεί και εφόσον δεν υπερβαίνει 

το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής, να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.  

 Το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής προμελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΟΔΑΠ» περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, όπως αυτό εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΜΕΑΑΠ/ΤΜΕ/9871/15.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ : ΨΡΝΦ46ΜΖΜ4-

ΦΤΒ). Η εκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

     Ε. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σας γνωρίζουμε 

ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος, πριν από τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της 

αρχιτεκτονικής προμελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ» παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

β.  Φορολογική ενημερότητα (Σε ισχύ). 

γ.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) (Σε ισχύ).  

 

    ΣΤ. Η οικονομική προσφορά μπορεί, είτε να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του ΟΔΑΠ (Πανεπιστημίου 

57, Αθήνα, 3ος ορ.) είτε να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένη, στο e-mail: meletes@tap.gr. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον ανταποκριθείτε θετικά και η οικονομική προσφορά σας 

γίνει αποδεκτή, να υποβληθούν - ομοίως με την οικονομική προσφορά - και να συνοδεύονται με 

Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων τους.  

 

 

  Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΑΠ 

 

 

 

              Ηλίας Πατσαρούχας 

                       Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1.  Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

2.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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ΠΡΟΣ:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

              ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

              ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

              ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ               
 

 

                  

 

       

  

                                  

 

 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                               

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η ……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………..…………………………………  οδός ………………..………….………………  

αριθ. …………….….… Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………………………….………..………….….     

E-mail: ………………………………………………… 

αφού έλαβα γνώση του περιεχομένου του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) και της εκτιμώμενης 

αμοιβής για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΟΔΑΠ» δηλώνω ότι αποδέχομαι, χωρίς επιφύλαξη, την Πρόσκληση για σύναψη της σχετικής σύμβασης 

και καταθέτω την παρακάτω οικονομική προσφορά. 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Ευρώ) 

Αρχιτεκτονική προμελέτη   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, τα παραδοτέα, σύμφωνα με το Τ.Τ.Δ., θα υποβληθούν στον ΟΔΑΠ 

σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο/Η  Προσφέρων/-ουσα 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και σφραγίδα οικονομικού φορέα) 

 




