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ΑΠΟΦΑΣΗ
H Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
ΘΕΜΑ: «Άσκηση Δικαιώματος Προαίρεσης»
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 Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α/45) ,
4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
(ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που
αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς.
7. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (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»
9. Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς»
10. Το ΠΔ 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του ΠΔ16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/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 ΠΔ 191/2003 «περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
12. Το ΦΕΚ 101/Α/9-05-1918 περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων
13. τα ΠΔ 85/2012 & 86/2012 περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων και Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
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14. το ΠΔ 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
ης
ης
Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1
και 2
τροποποίησης
αντίστοιχα.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση αυτεπιστασίας του
υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της παραπάνω πράξης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με με τις υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ
ης
709/28/06/12) και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις 1
ης
και 2 τροποποίησης.
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/ΔΕ-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 Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 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.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
19. Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική
Τεκμηρίωση»
20. το υπ. αριθμ. 01/17-05-2013 πρακτικό για την διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού «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»
ου
21. την υπ. αριθμ. ΜΕΛΤ/Φ15/568/17-05-2013 απόφαση έγκρισης του 1
πρακτικού
διενέργειας διαγωνισμού 01/2013
22. το υπ. αριθμ. 02/21-05-2013 πρακτικό για την διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού «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»
23. την υπ. αριθμ. 576/21-05-2013 απόφαση έγκρισης του 02/21-05-2013 πρακτικού
24. το από 23/05/2013 ενημερωτικό σημείωμα της Group 1 προς την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού
25. την υπ. αριθμ. 585/24-05-2013 σχετική απάντηση του ΜΕΛΤ
26. το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις/ προσφυγές προς την επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 14 της προκήρυξης 01/2013
27. την υπ. αριθμ. 597/27-05-2013 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
προς την Falcon Security GS, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στους λοιπούς διαγωνιζόμενους
28. το υπ. αριθμ. 03/30-05-2013 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
29. Την υπ. αριθμ ΜΕΛΤ/Φ15/611/30-05-2013 απόφαση Κατακύρωσης της σύμβασης με τίτλο
«παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού- ΆρεωςΚλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου και Άρεως
30. το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποβληθείσες ενστάσεις και προσφυγές για το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού 01/2013 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 και μετά την άπρακτη παρέλευση των σχετικών
προθεσμιών
31. την υπ.α ριθμ. 631/04-06-2013 απόφαση έγκρισης δαπάνης
32. την υπ. αριθμ. πρωτ. 632/4-06-2013 πρόσκληση προς την ατομική επιχείρηση FALCON
SECURITY GS για προσκόμμιση εγγυητικής επιστολής και υπογραφής σύμβασης
33. την από 5/06/2013 υπογεγραμμένη σύμβαση
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Αποφασίζουμε
1. Την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης των υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου
στο οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι
& Ξ επί της Κλάδου και Άρεως για επιπλέον χρονικό διάστημα, μέχρι δύο (2) μήνες.
2. Το Αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην Διακήρυξη, στο Παράρτημα αυτής, και
στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην από 05-06-2013 υπογεγραμμένη σύμβαση.
3. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται συνολικά, σύμφωνα με την
προσφορά του, μέχρι το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ (36.000€) μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι το ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (44.280€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης έως και 4 μήνες, που θα
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΕ01480140.
4. Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο είναι διάρκειας μέχρι 4 μήνες.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την κατακύρωση της παροχής των
υπηρεσιών φύλαξης για διάρκεια μικρότερη από τέσσερεις μήνες με αντίστοιχη μείωση του
προϋπολογισμού.

Για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Η Προϊσταμένη Του ΜΕΛΤ

Ε. Μελίδη

Ακριβές Αντίγραφο
Γιάννης Νίνος
ΔΕ Διοικητικός
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