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ΑΠΟΦΑΣΗ
το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.∆.
99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης του
εργοταξίου στο οικοδοµικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου
και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου και Άρεως» στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ
στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική
Τεκµηρίωση»
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19),
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο
εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) ,
4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ
Α/247),
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του
Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισµούς.
7. Το άρθρο 38 της µε αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ
Β/540), όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
8. το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-07-10 άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
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9. Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς»
10. Το Π∆ 74/85 που αφορά στη συµπλήρωση του Π∆16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04
(ΦΕΚ
70/Β/20-1-04)
περί
µεταβιβάσεως
αρµοδιοτήτων
και
δικαίωµα
υπογραφής
στους
Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
11. Το Π∆ 191/2003 «περί οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού»
12. Το
ΦΕΚ
101/Α/9-05-1918
περί
ιδρύσεως
Μουσείου
Ελληνικών
Χειροτεχνηµάτων
13. τα Π∆ 85/2012 & 86/2012 περί ίδρυσης και µετονοµασίας Υπουργείων και
∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
14. το Π∆ 96/24-07-12 για τη σύσταση Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της πράξης «Αποκατάσταση
συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού– Άρεως–
Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» µε κωδικό MIS 355373 στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε τις υπ. αριθµ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 και
Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (Α∆Α: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1ης και 2ης
τροποποίησης αντίστοιχα.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/∆ΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση
αυτεπιστασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκµηρίωση»
της παραπάνω πράξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε µε τις
υπ.αριθµ.ΥΠΠΟΤ/∆ΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ 709/28/06/12)
και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις
1ης και 2ης τροποποίησης.
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/∆Ε-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
2011, στη ΣΑΕ 0148
18. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
19. Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «ΣυντήρησηΑρχιτεκτονική Τεκµηρίωση»
Αποφασίζουµε:
1. Την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου
στο οικοδοµικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και
Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου
& Άρεως µε προϋπολογισµό δαπάνης ύψους µέχρι δέκα
οχτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000€) µη συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ, ήτοι είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ
(€22.140) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και διάρκειας
2 µηνών.
2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 4ου υποέργου «ΣυντήρησηΑρχιτεκτονική Τεκµηρίωση» της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήµατος
ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην
Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» ενταγµένου στο
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 207-2013 µε κωδικό MIS 355373, ΚΩ∆. Πράξης ΣΑΕ: ΣΕ01480140
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που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
3. Η αναθέτουσα αρχή, το ΜΕΛΤ, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης
ως και 2 µήνες µε αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού της δαπάνης ως και
τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ (36.000€) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι
σαράντα
τεσσάρων
χιλιάδων
διακοσίων
ογδόντα
ευρώ
(44.280€)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προτείνει
αιτιολογηµένα την κατακύρωση της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης για διάρκεια
µικρότερη της αρχικής µε αντίστοιχη µείωση του προϋπολογισµού.
4. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού περιγράφονται
αναλυτικά
στην επισυναπτόµενη
αναλυτική
∆ιακήρυξη
και
στα
Παραρτήµατα Α’- ∆΄ αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την 16η /05/2013 και ώρα 15:00
(καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 17η /05/2013. Η
αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Η παρούσα απόφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ∆ιακήρυξη και περίληψη αυτής,
το σχέδιο σύµβασης να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.melt.gr)
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (www.yppo.gr) για
χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών πριν την ως άνω
καταληκτική ηµεροµηνία.
Για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του
ΜΕΛΤ

Ε. Μελίδη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.
2.

Περίληψη της ∆ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
Αναλυτική ∆ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα:
•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές
πληροφορίες
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•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Αίτηση συµµετοχής

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

Σχέδιο σύµβασης

