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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Δ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

                                                          

                                                                              
Σν Σκήκα Μειεηψλ θαη πληήξεζεο Κηεξίσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ  δηελεξγεί πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ : «Γηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ ηνπ Α.Υ. Γειθψλ θαη 

ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ πξνζηαζίαο αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηνλ Α.Υ. θαη ζην 

Μνπζείν Γειθψλ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  73.077,10 Δσρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.  

 

 

Άρθρο 1ο ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1.1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα ζηηο 4 Ινπιίνπ 2014  εκέξα Παξαζθεπή                  

θαη ψξα  10:00π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξφζθνξσλ) ζηα Γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, νδφο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ 57, Αζήλα, Σ.Κ. 105 64, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.    
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1.2. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο εξγνιήπηεο κεηά ηελ 

παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο, νχηε ζα 

παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή. 

1.3. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1.1.θαη 1.2. δελ 

ζα γίλνπλ δεθηέο γηα θαλέλα ιφγν, θαη νχηε αθφκε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

 

Άρθρο 2ο ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ 

 

2.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγνπ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο  (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, Ν.3669/08, άξζξν 29,  

      παξ. 2) θαη  

 Σν Ν.3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ» ΚΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σελ ππ. αξ. 35130/739 11-8-2010 ΦΔΚ 1291/2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 

Ν.2382/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» 

2.2 χζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ 

ηεο Τπεξεζίαο. 

2.3 Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

 

Άρθρο 3ο ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε πηπρίν Α1, 

Α2, 1εο ηάμεο γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ ή Βηνκεραληθά Δλεξγεηαθά. Κάζε 

δηαγσληδφκελνο, πξέπεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ηα εμήο : 

 

1 Βεβαηψζεηο : 

1.1 Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

1.2 Βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο ζην 

Μ.Δ.Δ.Π.. 

2 Γειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86: 
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2.1 Γήισζε πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παχζεο εξγαζηψλ, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαζδήπνηε 

αλάινγεο θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία  

2.2 Γήισζε φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο 

ην ΣΔΔ, ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία (ΣΜΔΓΔ, ΣΠΔΓΔ) θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ηνπο (ΠΔΓΜΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ θιπ).  

2.3 Γήισζε φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2.4 Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο ησλ νπνίσλ φξσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

2.5 Γήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο ρψξεο. 

2.6 Γήισζε φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ 

Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

2.7 Γήισζε φηη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πνηνηηθά πηζηνπνηεηηθά CE. 

2.8 Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 3 κήλεο. 

2.9       Γήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ππάξρνπζαο 

           θαηάζηαζεο. 

3 Οη σο άλσ δειψζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά θαη ζε έλα έληππν 

δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86. 

4 Πξνζθνξά πνπ δελ ζα ζπλνδεχεηαη κε φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία 

θαηά ηελ ππνβνιή, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε απνπζίαο 

δήισζεο ή άιινπ κε νπζηψδνπο ζηνηρείνπ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ λα ππνβιεζεί κέζα ζε ρξφλν πνπ απηή ζα νξίζεη. 

5 Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, δηαθνξεηηθά 

ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ή απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθά ηελ πξνζθνξά κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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6 Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απηή επηινγήο αλαδφρνπ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί 

ηεθκήξην φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη φισλ ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

Άρθρο 4ο ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

4.1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηεχρε πνπ αθνξνχλ ην 

δηαγσληζκφ, ή λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ θαη λα 

παξαιάβνπλ  ην έληππν πξνζθνξάο,  πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο έσο θαη 

ηελ 03/07/2014 θαη ψξεο απφ 12.00 έσο 14.30 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, νδφο Δι. 

Βεληδέινπ 57, Αζήλα, 4νο φξνθνο. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 210 3722588  ( θα Μ. Παπινπνχινπ). 

Δπίζεο ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΠ  www.tap.gr. 

 

4.2.  Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο -κε βάζε ηα νπνία 

ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα νπνία λνείηαη φηη αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ φξσλ ζα εθαξκφδεηαη ε 

επσθειέζηεξε γηα ην έξγν πεξίπησζε κε απνθιεηζηηθή απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο- σο θαησηέξσ: 

1.     Η παξνχζα Πξφζθιεζε 

2.     Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

3.     Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

4.  Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

7.  ρέδηα εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 

 

Άρθρο 5ο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ επηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο  ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο κέρξη ηελ ψξα 

ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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Γηα ηελ πξνζθνξά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο 

Τπεξεζίαο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο: 

-Η ιέμε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

 

-Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο (Σκήκα Μειεηψλ θαη πληήξεζεο Κηεξίσλ ηνπ Σακείνπ 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ), πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ 

 

-Ο Σίηινο ηνπ έξγνπ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟΤ  ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 ΓΔΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ  ΑΚΤΡΩΣΙΚΩΝ  

 ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΟΤΔΙΟ ΓΔΛΦΩΝ» 

 

-Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 -Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

ε ηδηαίηεξν θάθειν αλνηθηφ ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Αλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο επηηξνπήο δηαπηζησζεί φηη ν πξνζθέξσλ δελ θαιχπηεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηφηε δελ παξαιακβάλεηαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ. Δάλ 

δειψζεη φηη ζα θαηαζέζεη έλζηαζε, ηφηε παξαιακβάλεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ . 

Δπεηδή θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή (Άξζξν 2 

Παξάγξαθνο 2.3 ηεο παξνχζεο), γίλεηαη αλαθήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε παξνπζία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη αλακέλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ (δχν 

εξγάζηκεο εκέξεο).  

 

 

Άρθρο 6ο ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

Ο Γηαγσληζκφο δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα απφ ηελ Πξντζηακέλε 

Αξρή. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ) καδί κε ηηο 

πξνζθνξέο θαη κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη κε ηηο απφςεηο ηεο Δ.Γ. επί απηψλ ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή πξνο έγθξηζε. 
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Η Πξντζηακέλε Αξρή, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνθαίλεηαη 

ηειεζίδηθα επί ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ.  

Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αθπξψλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.3669/08. 

Η Απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ν κεηνδφηεο πξνζθαιείηαη λα πξνζθνκίζεη : α. επικαιροποιημένα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο θαη  β. εγγσηηική επιζηολή καλής εκηέλεζης 

πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ΦΠΑ (θαηά ην άξζξν 

35 ηνπ Ν.3669/08) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 12%, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

επηπιένλ πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4146/2013, ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 22% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ηζρχ 

κέρξη επηζηξνθήο κε έγγξαθν απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

Άρθρο 7ο ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Άρθρο 8ο ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Ν.3669/08, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. 

Η πξνζσξηλή θαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί αξκφδηα απφ ην ΣΑΠ θαη ε νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη ζρεηηθά 

πξσηφθνιια παξαιαβήο, εθφζνλ δηελεξγήζεη πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 75 ηνπ Ν.3669/08, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα 
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πξνβεί ζηελ απαξαίηεηε εμέηαζε ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαπηζηψζεη φηη νη 

επεκβάζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε.  

 

Άρθρο 9ο ΔΝΣΑΔΙ  

 

Έλζηαζε θαηά ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ, απεπζχλεηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, γλσζηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηεο 

ππεξεζίαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Γηα λα είλαη απνδεθηή ε έλζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4146/2013. 

 

 

Άρθρο 10ο ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ηζρχνπλ: 

 

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο  

Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΚΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Ο Ν. 736/77 “Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ ΣΑΠ” 

- Ο Ν. 1958/91, άξζξν 81 “Σξφπνο εθηέιεζεο Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ” 

- Σν Π.Γ. 99/1992 “Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ” θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 8 παξ. Α. 

- Ο Ν. 3028/2002 “Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο” 

- Σν Π.Γ. 47/87 “Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε 

ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Σακείν Αξρ/θψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ 

(ΣΑΠ)” (ΦΔΚ 20/Α/5.3.1987). 

- Η ππ. αξ. 35130/739 11-8-2010 (ΦΔΚ 1291/2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2382/95 γηα ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζε έξγσλ». 
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Άρθρο 11ο ΓΙΑΦΟΡΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

 

11.1 Η κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ/ΣΑΥ/Φ10/94384/57042/5844/2310/27-05-

2014 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έγθξηζεο (α) δηακφξθσζε ηεο 

εηζφδνπ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Γειθψλ θαη (β) ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ πξνζηαζίαο 

αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν θαη ζην Μνπζείν Γειθψλ. 

 

11.2  Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 

«Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (παξ. 2 

άξζξνπ 29) θαζψο θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξ. 15/12-

6-2014 (Θέκα 11ν) Πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ ε νπνία έιαβε ΑΓΑΜ:14REQ002130990 

2014-06-26 σο πξσηνγελέο αίηεκα θαη εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

κε ΑΓΑΜ: 14REQ002133451.  

 

11.3 Η κε αξ. πξση. ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8445/26-6-14 Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο, 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή                       

1.- Κν Πξφεδξν ηνπ Γ..          Ο Πρόεδρος ηοσ Γ..  

2.- ΓΑΚ-Σκήκα Μειεηψλ                                                                 ηοσ ΣΑΠ 

3.- Φ.Θ. 

                                                                         Θεόδωρος ούμπαζης 
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