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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 736/1977, πεξί Οξγαληζκνχ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. δ, ππνπεξ. ββ' απηνχ.   

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2362/1995 «πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη 

άιιεο δαπάλεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3871/2010 θαη ηζρχεη 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν 

“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 

7) Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 35130/739/9.8.2010 (ΦΔΚ Β΄1291/11.8.2010) «πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

πνζψλ γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

 

Απνθαζίδεη ηελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πηζηψλ αληηγξάθσλ 

λνκηζκάησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε ζηα πσιεηήξηα ηνπ ΣΑΠ. Οη θσδηθνί αληηγξάθσλ (απφ ηνλ 

θαηάινγν πξντφλησλ ηνπ ΣΑΠ) είλαη νη αλαθεξφκελνη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, θαη’ είδνο, αξηζκφ 

ηεκαρίσλ θαη αλψηαηε ηηκή πξνζθνξάο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθάζηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. Η δηαδηθαζία ζα δηέπεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

 

ΑΡΘΡΟ 1. Δίδνο δηαγσληζκνύ 

Πξφθεηηαη γηα πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, απεπζπλφκελν ζε επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε 

δεηγκάησλ αληηγξάθσλ.   Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε θζελφηεξε ηηκή αλά θσδηθφ, πνπ ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηξηκειή επηηξνπή. Δίλαη δπλαηή ε αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ αλαδφρσλ, ζε θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

αλαηεζεί ε παξαγσγή ησλ θσδηθψλ ζηνπο νπνίνπο κεηνδφηεζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ απφ άξγπξν 999: 
πνπ ζα 

θιεζεί λα δεκηνπξγήζεη ν αλάδνρνο/νη κε ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ αηζάιηλσλ κεηξψλ πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε 

Τπεξεζία.  

Ωο πξνκήζεηα λνείηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ αλά θσδηθφ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, ε νπνία κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο. 

Η παξαγσγή πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο.  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ/σλ πεξηιακβάλνληαη:  

α) ε πξνζαξκνγή/επίζεζε θάζε αληηγξάθνπ ζε βάζε απφ plexi glass (βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

Παξάξηεκα Β).  

β) ε ζπζθεπαζία ησλ αληηγξάθσλ καδί κε ηε βάζε ηνπο ζε λάπινλ ζαθνπιάθη. 

γ) νη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ παξαγγειηψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΣΑΠ (νδφο Αζελάο 10, Ρέληεο), θαη εληφο 

ηνπ ρψξνπ ησλ απνζεθψλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 3. Πξνεθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο 

Ο πξνεθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο πνπ ζα πξνθχςεη δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

αλέξρεηαη έσο θαη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Η δαπάλε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σακείνπ απφ ηνλ 

θσδηθφ ΚΑΔ 1899 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. Γεκνζίεπζε θαη παξαιαβή πξνθήξπμεο 

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΣΑΠ θαη ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ (Πξφγξακκα Γηαχγεηα).  
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ΑΡΘΡΟ 5. Ηκεξνκελία δηαγσληζκνύ - απαηηνύκελα ζηνηρεία πξνζθνξάο 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Γεπηέξα, 22 Ινπιίνπ 2013 θαη ώξα 

12.30 κ.κ., Φάθειν Πξνζθνξάο πκκεηνρήο, εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη Αίηεζε πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

ππνγεγξακκέλε απφ ην δηαγσληδφκελν θπζηθφ πξφζσπν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, θαη ζηνλ νπνίν εζσθιείνληαη: 

 

α. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ, θαη 

β. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο. 

 

Α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηερόλησλ: 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. Η αλσηέξσ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα - 

εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

1) Τπνβνιή ζε θιεηζηφ θνπηί δεηγκάησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ (παξαγσγή αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ κε 

ρξήζε αηζάιηλεο κήηξαο θαη ηε κέζνδν «παηζηνχ» αληηγξάθνπ, κε απφδνζε ρεκηθήο παηίλαο).  

2) Τπνβνιή αληηγξάθσλ ζπκβάζεσλ κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, κνπζεία θαη ηδξχκαηα, δεκφζηα ή 

ηδησηηθά, Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηερληθέο εηαηξίεο, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή πηζηψλ 

αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. 

3) Τπνβνιή παξνπζίαζεο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ζα δειψλεηαη ε δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο (έδξα θαη εξγαζηήξην, αλ απηά βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο), ηερληθφο 

εμνπιηζκφο, απαζρνινχκελν ή πξνβιεπφκελν λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

πειαηνιφγηα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ θαη γεληθά 

θάζε πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

δηακνξθψζεη εηθφλα γηα ηηο ηερληθέο θαη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα ηεο επηρείξεζεο. 

4) Τπνβνιή βηνγξαθηθνχ ηνπ/ησλ γιχπηε/ψλ, ζπληεξεηή/ψλ έξγσλ ηέρλεο θαη αξραηνηήησλ ή 

εηδηθεπκέλνπ/σλ ηερλίηε/ψλ, κε ζπνπδέο ή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

παξαγσγήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ, κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα 

ζπλεξγαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, θαζψο 

θαη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ππνςήθηα 

επηρείξεζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ.   

Σα άλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη εθηφο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ, ζε εηδηθή ζθξαγηζκέλε 

ζπζθεπαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δελ πξνζθνκίζεη δείγκαηα ζπλαθψλ εξγαζηψλ (βι. σο άλσ θαηεγνξία 1) 

ή δχν εθ ησλ ηξηψλ σο άλσ θαηεγνξίεο 2-4 απνδεηθηηθψλ εκπεηξίαο, απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο 

θαη δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

ηε δηαδηθαζία δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ άιιεο Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη έρνπλ θεξπρηεί έθπησηνη, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. 

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ηεο Δπηρείξεζεο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, εθδφζεσο κέρξη ελφο έηνπο πξηλ ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αληηθείκελν ηε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ, 

κεηαιιηθψλ πηζηψλ αληηγξάθσλ, γιππηηθήο ή ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ή Βεβαίσζε Έλαξμεο Δπαγγέικαηνο 

ζηελ Δθνξεία, κε αληηθείκελν κία εθ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, εθδφζεσο κέρξη ελφο έηνπο πξηλ 

ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία θάζε ππνςήθηνο ζα 

δεζκεχεηαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη αιήζεηα ηεο δήισζεο ηεο δηεχζπλζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ έδξαο ή   

ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ζα δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 

πξνθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο εγγξάθσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλ δελ πεξηιακβάλεη ηε δήισζε απηή. Θα δειψλεη επίζεο ξεηά φηη δελ 

έρεη απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη δελ έρεη 

θεξπρηεί έθπησηνο γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη άιιν 

θψιπκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, ζα δεζκεχεηαη φηη φιεο νη βεβαηψζεηο θαη δειψζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αιεζείο θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε άξηζην ηξφπν ζηηο 
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απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα Β) θαη ζα δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή. Σέινο, ζα δεζκεχεηαη γηα ηε κε ζέζε ζε θπθινθνξία ζε ηξίηνπο 

ησλ πάζεο θχζεσο ζηνηρείσλ ή κνληέισλ πνπ ζα ιάβεη απφ ην ΣΑΠ, φπσο θαη φηη δελ ζα παξάμεη ή 

πσιήζεη ή κε άιιν ηξφπν δηαζέζεη ηα αληίγξαθα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

πξνο ηξίηνπο, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο.   

 

Β. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηίζεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θσδηθφ θαη ηεκάρην (φπσο ζην Παξάξηεκα Α). 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο θσδηθνχο ή θαη γηα ην ζχλνιφ 

ηνπο.  

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. Θα 

πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, ρσξίο μέζκαηα θαη δηνξζψζεηο ηηκψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο εθθίλεζεο γηα θάζε θσδηθφ (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 

Α ηνπ δηαγσληζκνχ) ή ην ζχλνιν ηνπ πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, απνξξίπηνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Κξηηήξην αλάζεζεο 

Ωο θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αλαδφρσλ νξίδεηαη ε θζελφηεξε 

ηηκή αλά θσδηθφ. ε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Αμηνιόγεζε θαθέισλ - πξνζθνξώλ 

Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα 

πξνβεί ζηηο 22 Ινπιίνπ 2013 θαη ψξα 12.30 κ.κ. ζηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Η επηηξνπή θαηά ηε 

κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ηεο: 

α. ζα αξηζκήζεη θαη κνλνγξάςεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο 

θαθέινπο. 

β. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμεη θαη λα εμεηάζεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, ψζηε λα θξίλεη αλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ. 

γ. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κφλνλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ είλαη επαξθή, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θαη 

ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζεκείν β (Άξζξν 7). 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά (ή ηηο πξνζθνξέο) 

κε ηε θζελφηεξε ηηκή θαη ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ επηινγήο αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, ην νπνίν ζα απνζηαιεί γηα 

θαηαθχξσζε απφ ην Γ.. ηνπ ΣΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Σν Γ.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ή λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ 

ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο (ή νη αλάδνρνη) ζα πξνζθιεζεί γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην ΣΑΠ: 

1. Σα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζχζηαζε, εθπξνζψπεζε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ίζε κε πνζνζηφ 10% επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο (λννχκελν σο 

ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ηεκαρίσλ επί ησλ θσδηθψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη κεηνδνηήζεη ν αλάδνρνο, ρσξίο ηνλ 

αλαινγνχληα ΦΠΑ) πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, θαηά ην Άξζξν 12 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εγθαίξσο, ή ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη 

δηάθνξν απφ απηφ ηεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν 

Γηαγσληζκφο θαηέζεζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, απηφο απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαθχξσζε θαη ε ζχκβαζε 

αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη θαη ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη. 
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Σν ΣΑΠ δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ππεξεζηαθά απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί ην 

αξγφηεξν πξηλ απφ έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο 

ρξενθνπίαο, ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Σξόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα 

κέρξη ηελ 31.12.2013. 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ηα αληίγξαθα καδί κε βάζεηο απφ plexi glass, βάζεη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ζην Παξάξηεκα Β, θαη λα ηα ζπζθεπάζεη ζε λάπινλ ζαθνπιάθη. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο πηζηψλ 

αληηγξάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Η 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί επηζθέςεηο ζην ρψξν 

εξγαζηψλ, ψζηε λα ειέγρεη εάλ νη εξγαζίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

Σν ΣΑΠ δεζκεχεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε 

έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο αλαδφρνπο, εληφο ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, αιιά ε παξαγγειία θαη ε 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα γίλνπλ ηκεκαηηθά. Η παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη 

ηκεκαηηθή, θαζψο θαη ε παξαγσγή αξηζκνχ ηεκαρίσλ αλά θσδηθφ, θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη κε έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ. 

Δηδηθά γηα ηελ πξψηε παξαγγειία, ιφγσ θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, απηή ζα αθνξά πνζνζηφ 

30% ησλ ηεκαρίσλ θάζε θσδηθνχ θαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νη 25 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Σν ππφινηπν ηεο παξαγγειίαο (70%) αλά θσδηθφ ζα παξαδνζεί εληφο πξνζεζκίαο 70 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαδίδεη ηα ζπζθεπαζκέλα 

αληίγξαθα, ζε ρψξν παξάδνζεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην ΣΑΠ (εληφο Αηηηθήο).  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Φάζεηο Δξγαζηώλ - Παξάδνζε – Σξόπνο πιεξσκήο 

Α) Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο παξαγγειίαο, ν αλάδνρνο παξαιακβάλεη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο-

παξαιαβήο απφ ην ΣΑΠ κηα αηζάιηλε κήηξα θαη έλα ππφδεηγκα αλαθνξάο  (κνληέιν) αλά θσδηθφ  κε παηίλα. 

Β) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

θαη παξαιαβήο εληφο 5 εκεξψλ (απφ ηελ παξαιαβή ηεο αηζάιηλεο κήηξαο θαη ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθνξάο) 

δχν ππνδείγκαηα κε παηίλα (αλά θσδηθφ) πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο. Με ηελ έγθξηζε ησλ παηηλαξηζκέλσλ 

δεηγκάησλ ν αλάδνρνο πξνρσξεί ζε παξαγσγή ηεο πξψηεο θάζεο παξαγγειίαο (30% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηεκαρίσλ θάζε θσδηθνχ). 

Απφ ηα απνδεθηά δείγκαηα ην έλα παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία γηα λα ζπγθξίλεηαη κε ηα ηεκάρηα πνπ ζα 

πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαηά ηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο, θαη ην άιιν ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν γηα λα ην 

έρεη σο δείγκα αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν απνδεθηφ δείγκα απνηειεί 

πνηνηηθφ κέηξν γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζα εθηειέζεη ν αλάδνρνο.  

ε θάζε θάζε παξάδνζεο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν είηε θξίλεη απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα 

εξγαζηψλ θάζε θάζεο, είηε ηα επηζηξέθεη ζηνλ αλάδνρν θαη ηνπ δεηά λα πξνβεί ζε δηφξζσζε/βειηίσζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο (Οη δηνξζψζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ κφλν ηελ παηίλα. Αλ ππάξρνπλ άιινπ ηχπνπ πξνβιήκαηα 

φπσο δηαζηάζεσλ, πνηφηεηαο απνηχπσζεο, βάξνπο θηι., ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη εθ λένπ ην 

ππφδεηγκα.) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εθ λένπ. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ηελ Δπηηξνπή είλαη ν βαζκφο 

πηζηφηεηαο  ησλ δεηγκάησλ κε ην κνληέιν παξαγσγήο. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέρξη δχν θνξέο 

κέρξη ηα δείγκαηα λα γίλνπλ απνδεθηά, εάλ ηνχην δελ ζπκβεί ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Γηα ηελ παξαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ε άλσ δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαη ηα ηεκάρηα ηεο παξαγγειίαο γίλνληαη απνδεθηά κφλν εθφζνλ ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή κε γλψκνλα ηε ζχγθξηζε κε ην δείγκα. 
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Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε παξάδνζε, αθνχ ιάβεη ρψξα ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο θαη ζε πξνζεζκία 2 κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ νηθείνπ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία, εθφζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη 

ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

Η ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζηελ ηηκή ηεκαρίνπ πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο γηα θάζε θσδηθφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. Δθρώξεζε – ππνθαηάζηαζε – ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο  

Ο αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ζπζηήζεη ππεξγνιαβία, λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε 

εθρψξεζε δηθαησκάησλ ή απαηηήζεσλ εθ ηεο ζπκβάζεσο ζε ηξίηνπο, άλεπ ηεο ξεηήο θαη έγγξαθεο αδείαο ηνπ 

ΣΑΠ. 

Όια ηα κνληέια θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ΣΑΠ θαη απαγνξεχεηαη ε ζέζε απηψλ ζε θπθινθνξία θαη ε δηάζεζε ζε ηξίηνπο 

απφ ηνλ αλάδνρν. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ηα ζηνηρεία επηζηξέθνληαη ζηελ Τπεξεζία κε πξαθηηθφ 

παξάδνζεο – παξαιαβήο.  

Σα αληίγξαθα πνπ παξάγεη ν αλάδνρνο δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα δηάζεζε απφ ηα πσιεηήξηα ηνπ 

ΣΑΠ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε δηάζεζε, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πξνο ηξίηνπο ή ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηδίσλ 

αληηγξάθσλ κε άιιν ηξφπν, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, πνπ ζα δηαπηζησζεί ηεθκεξησκέλα απφ ηελ Τπεξεζία, ν αλάδνρνο 

επζχλεηαη αζηηθά θαη πνηληθά θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993, ζα ππνρξενχηαη ζε αλφξζσζε θάζε 

ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ ΣΑΠ, θαηά ην άξζξν 65 παξ. 3 ηνπ λφκνπ θαη ζα ελεξγνπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πεξί 

απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο εγγπεηηθή επηζηνιή, δηάξθεηαο κέρξη 28.2.2014, απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ηξάπεδα. Σν πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (γηα ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ 

πξνο παξαγσγή) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγψλ ΦΠΑ. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα ζα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, 

φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ΣΑΠ θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ 

πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη ζην ΣΑΠ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη δηθαζηηθά ή 

άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν δχν κήλεο κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηηκνινγίνπ 

θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα δειψλεη φηη κε ηελ 

παξνρή ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο δελ έρεη ππεξβεί ην νξηζζέλ φξην παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο Γεκφζην θαη 

ΝΠΓΓ.  

 

ΑΡΘΡΟ 13. Διάρηζηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ αλαθεξφκελε πξνζεζκία 

παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΣΑΠ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.  

ΑΡΘΡΟ 14. Λνηπέο Πιεξνθνξίεο 

Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57, Αζήλα, ηει. 210-3722629 (Α. Φηνξέηνπ, Ν. 

Αξρνληάθε).  

Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ ΣΑΠ ζηελ ίδηα σο άλσ Γηεχζπλζε.  

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαηαηίζεηαη θιεηζηφο. Δπί ηνπ θαθέινπ αλαγξάθνληαη:   

α) Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. 

β) Ο ηίηινο: ΠΡΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

«Πξνζθνξά γηα ηνλ πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό  

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ469ΗΔΞ-ΖΧΙ
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γηα ηελ παξαγσγή πηζηώλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ» 

γ) Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο  

δ) Η έλδεημε: «ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ!» 

Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

ΣΑΠ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

Σν ΣΑΠ δελ θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο 

απηψλ θαη δελ ζα παξαιάβεη θαθέινπο θαη ινηπά έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, έζησ 

θαη αλ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Οη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. 

 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ 

 

 

 

Παλαγηψηεο Σδίλλεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α   

Κωδικόσ 
 

Νόμιςμα 
 

Βάροσ 
(γραμμάρια) 

Διάμετροσ 
(χιλιοςτά) 

Τιμή εκκίνηςησ 
ςυμπ/μζνου 

τησ αντίςτοιχησ 
βάςησ από 
plexi glass 

(ευρώ) 
χωρίσ ΦΠΑ 

Ποςότητα 
(τεμάχια) 

Συνολικό 
κόςτοσ (ευρώ) 

χωρίσ ΦΠΑ 

 
62 
63 
64 
65 
67 
70 

151 
152 
161 
181 
182 
183 
184 
188 
189 
193 
200 
201 

 

 
Αργυρόσ τατιρ (Γόρτυνα) 
Αργυρό Σετράδραχμον (Ακινα) 
Αργυρό Σετράδραχμον (Δελφικι Αμφικτυονία) 
Αργυρό Σετράδραχμον Μεγάλου Αλεξάνδρου 
Αργυρό Σετράδραχμον (Ρόδοσ) 
Αργυρόσ τατιρ (Κνωςςόσ) 
Αργυρόσ τατιρ (Αίγινα) 
Αργυρόσ τατιρ (Αίγινα) 
Αργυρόσ τατιρ (Θιρα) 
Αργυρό Σετράδραχμον Λυςιμάχου 
Αργυρόσ τατιρ (Κόρινκοσ) 
Αργυρόσ τατιρ, Κοινόν Βοιωτϊν 
Αργυρό Σετράδραχμον Φιλίππου Βϋ 
Χρυςόσ τατιρ Αλεξάνδρου Γϋ(Μεγάλου) 
Χρυςόσ όλιδοσ Ιουςτινιανοφ Βϋ 
Αργυρό Grosso  του Renieri Zeno (Δόγθ Βενετίασ) 
όλιδοσ ΛΕΩΝ Σϋ- Παναγία 
Ιςτάμενον Ιωάννθσ ΑϋΣηιμιςκισ – Χριςτόσ Παντοκράτωρ 
 

 
14,7 
19,9 

14 
18,8 
18,6 
13,4 
14,4 
13,4 
14,7 
19,6 
10,5 
14,2 

16 
9,1 

6,30 
6,2 

4,42 
4,41 

 
29 
27 
22 
24 
25 
25 
24 
22 
21 
29 
22 
24 
24 
18 
18 
20 
22  
22 

 
24,50 
24,50 
24,50 
24,50 
24,50 
24,50 
22,00 
22,00 
22,00 
24,50 
22,00 
24,50 
24,50 
27,50 
27,50 
19,00 
16,50 
16,50 

 
20 

170 
120 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
170 
170 
170 
170 

 
  490,00 

4.165,00 
2.940,00 
3.675,00 
2.450,00 
2.450,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.450,00 
2.200,00 
2.450,00 
2.450,00 
2.750,00 
4.675,00 
3.230,00 
2.805,00 
2.805,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ:      48.585,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
1. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 

1) Σα νομίςματα κα είναι καταςκευαςμζνα από άργυρο 999ο βακμϊν κακαρότθτασ. 

2) Όςοι κωδικοί του Παραρτιματοσ Α αφοροφν χρυςά νομίςματα κα είναι καταςκευαςμζνα από άργυρο 999ο βακμϊν κακαρότθτασ με διπλι 

επιχρφςωςθ (doublé) 18Κ.  

3) Η παραγωγι αντιγράφων νομιςμάτων κα γίνει με τθ χριςθ ατςάλινθσ μιτρασ και τθ μζκοδο «παιςτοφ» αντιγράφου, με απόδοςθ χθμικισ πατίνασ. 

4) Κάκε  νόμιςμα κα φζρει ςφραγίδα του ΣΑΠ και ςφραγίδα των βακμϊν αργφρου.  

5) Σο βάροσ κάκε νομίςματοσ μπορεί να κυμαίνεται μζχρι μιςό γραμμάριο ςυν-πλθν ςε ςχζςθ με το βάροσ κάκε νομίςματοσ που αναφζρεται ςτον 

πίνακα ςτο  

Παράρτθμα Α.  

6) 20 τεμάχια από τα νομίςματα με κωδικό 62 (Αργυρόσ τατιρ Γόρτυνασ), 63 (Αργυρό Σετράδραχμον Ακθνϊν), 64 (Αργυρό Σετράδραχμον Δελφικι 

Αμφικτυονία) και 65 (Αργυρό Σετράδραχμον Μεγάλου Αλεξάνδρου) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ 20 καςετινϊν «Ζνα νόμιςμα για τθν 

Ευρϊπθ». 

7) 20 τεμάχια από τα νομίςματα με κωδικό 189 (Χρυςόσ όλιδοσ Ιουςτινιανοφ Βϋ), 200 (όλιδοσ ΛΕΩΝ Σϋ- Παναγία) και 201 (Ιςτάμενον Ιωάννθσ 

ΑϋΣηιμιςκισ – Χριςτόσ Παντοκράτωρ) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ 20 καςετινϊν «Βυηάντιο». 

 

2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΑΝΣ (STAND) ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 
1) Κάκε νόμιςμα κα εφαρμόηει ςε stand καταςκευαςμζνο από plexi glass, με τρόπο που να μπορεί να αφαιρεκεί και να ξανατοποκετθκεί ςτθν ίδια 

κζςθ.  

2) Σο φψοσ των stand κα είναι:  6,5 εκ. για τα μονά νομίςματα, 

10,5 εκ. για τθν καςετίνα «Ζνα νόμιςμα για τθν Ευρϊπθ»,  

και 6,5 εκ. για τθν καςετίνα «Βυηάντιο». 

3) Σο πλάτοσ των stand κα είναι:   6 εκ. για τα μονά νομίςματα, 

10 εκ. για τθν καςετίνα «Ζνα νόμιςμα για τθν Ευρϊπθ», και 

15 εκ. για τθν καςετίνα «Βυηάντιο». 

4) Σα stand κα ζχουν χαραγμζνα το ονομαςία/προζλευςθ του κάκε νομίςματοσ (π.χ. κωδικόσ 62 Αργυρόσ τατιρ Γόρτυνασ, κα αναγράφει: Γόρτυνα), 

βάςει υποδείγματοσ που κα δοκεί ςτον/ςτουσ ανάδοχο/ουσ.  

5) Σα νομίςματα των δφο καςετινϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε ζνα stand plexi glass, ζτςι ϊςτε το κακζνα να ζχει τθ δικι του κζςθ. 

6) Σο stand κα πρζπει να είναι καλαίςκθτο και να είναι καταςκευαςμζνο με τρόπο οφτωσ ϊςτε να είναι ορατό το νόμιςμα αμφίπλευρα. Ωςτόςο κα 

πρζπει να είναι ουδζτερο και να μθν τραβάει τθν προςοχι, κακϊσ το ηθτοφμενο είναι να αναδειχκεί το νόμιςμα και όχι το stand. 
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