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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 
διενέργειας της με αρ. 2/2020 Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή 
διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση 
εκθεσιακού φωτισμού»

  
Tο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Έχοντας υπόψη:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,





 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

  του ΠΔ 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7/22.1.2018)

  του ΠΔ 70/2015 ΦΕΚ 114/Α/22.9.2017 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Μεταφορών…Ανάπτυξης και Τουρισμού» 

  του Π.Δ. 24/2019 ΦΕΚ 39/Α/04.3.2019 Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων

  του Π.Δ. 83/9.7.2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.19) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

  του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

  της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018, 
ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ απόφασης τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως Προϊσταμένης 
του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

  την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΡΥΠ / 136505 / 3066 /15-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 912/17-3-2020 και 
ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού».





     την με αρ. πρωτ. 3302/01.11.2016, (ΑΔΑ:7ΨΘΚ7Λ7-8ΟΓ) απόφαση ένταξη της Πράξης 
"Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως - 
Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνική λαϊκής 
Τέχνης" με κωδικό MIS 5001591 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020. 
Β΄ΦΑΣΗ 

     την με αρ. πρωτ. 5510/27.12.2016, (ΑΔΑ:ΨΗ2Γ7Λ7-3ΙΚ) πρώτη τροποποίηση της 
απόφασης Ένταξης της Πράξης "Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ 
στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του 
Μουσείου Ελληνική λαϊκής Τέχνης" με κωδικό MIS 5001591 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020. 

      την με αρ. πρωτ. 1648/20.07.2018, (ΑΔΑ:Ψ1Θ97Λ7-64Π) δεύτερη τροποποίηση της 
απόφασης Ένταξης της Πράξης "Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ 
στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του 
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού" με κωδικό MIS 5001591 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020. 

    την με αριθμ. 1692/ 16.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Κ7Λ7-ΜΚΖ), τρίτη τροποποίηση της απόφασης 
ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς 
Αδριανού - Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου 
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001591 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

      της με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/140967/43367/1865/31.12.2012, ΑΔΑ Β4ΜΥΓ-
ΘΔ2 Υπουργικής Απόφασης έγκρισης της Μουσειολογικής μελέτης του Νέου Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στο Ο.Τ. Αδριανού, Άρεως, Κλάδου, Βρυσακίου, στο 
Μοναστηράκι, Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. 
αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠ/280533/197480/1357/341/10-6-2020 
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΝΕΠ/281780/198341/1108/10-6-2020) απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  της με αρ. πρωτ. 
ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013, ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-
1Ο1 Υπουργικής Απόφασης έγκρισης της Μουσειογραφικής μελέτης Νέου Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στο πλαίσιο του υποέργου: «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική 
τεκμηρίωση» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ για 
την εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στις οδούς Αδριανού, Άρεως, 
Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα», Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής. 

      την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/26396/18144/20-01-2020 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
έτους 2020 των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/302469/213178/18-6-2020 απόφαση.

       την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΝΕΠ/350425/246868/1362/07-07-2020 διατύπωση θετικής 
γνώμης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και για την 
διαδικασία δημοπράτησης του Υποέργου 6 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εκθεσιακού φωτισμού» ΑΑ 6 της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου – Βρυσακίου στην Πλάκα για 
εγκατάσταση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»,  με κωδικό ΟΠΣ 
5001591.





      την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΝΕΠ/ΤΔΟΤΥ/353782/249141/1371/983/08-07-2020 
απόφασης Έγκρισης Τευχών της με αρ. 2/2020 Διακήρυξης και Διενέργειας Διεθνούς 
Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.

      την με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΝΕΠ/ΤΔΟΤΥ/363781/255906/1404/1012/13.7.20

ΑΔΑ: Ψ3Ω04653Π4-ΥΥΡ ΑΔΑΜ: 20PROC007016137 2020-07-13 Διακήρυξη Δημόσιου 
Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού» προϋπολογισμού 483.870,97 € 
άνευ ΦΠΑ, 600.000,00 € με ΦΠΑ

- το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΝΕΠ/424083/298191/1567/06/08/2020 
τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του 
διαγωνισμού για τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες καθώς ο όγκος των εγγράφων που 
απαιτούνται να κατατεθούν είναι μεγάλος και οι προμηθευτές αδυνατούν για την 
έγκαιρη αποστολή τους λόγω της πανδημίας αλλά και των διακοπών του Αυγούστου, 
που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Αποφασίζει:
1. Την παράταση κατά δύο εβδομάδες του δημόσιου διαγωνισμού με την ανοιχτή 

διαδικασία, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ 
(με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/08/2020 και ώρα      
22:00.

3.    Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζεται η 01/09/2020 και ώρα 12:00 π.μ 
        4.  Το τυποποιημένο έντυπο διορθωτικής διακήρυξης θα αποσταλεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 7/08/2020.
       5.   Η παρούσα τροποποίηση των ανωτέρω όρων της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. την 10/08/2020.
      6.  Θα ακολουθηθεί η δημοσιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.6 της 

Διακήρυξης 
      7.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στους 

οικονομικούς φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να 
διευθετήσουν εγκαίρως τα ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενη 
επανυποβολή/επικαιροποίηση της προσφοράς τους και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής τους (ΕΕΕΣ, Εγγυητική Συμμετοχής).

       
       Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι της Διακήρυξης με αρ. 2/2020.

Η Προϊσταμένη του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Ελένη Μελίδη

Εσωτερική Διανομή:
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