
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 65, N. 4412/2016)  

(ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  
 
 

για την «Μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων» 
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού  προκηρύσσει 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και 
εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων», με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Θέσπιδος 8, Τ.Κ. 10558 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL303, 

Τηλέφωνο: 210 3245957, Fax: 210 3226979 E-mail: mnep@culture.gr  Ιστότοπος: www.mnep.gr 

 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και αριθμός Διακήρυξης 
«Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων», Αρ. Διακήρυξης 3/2020» 
 

Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και εγκατάσταση των 
συστημάτων ανάρτησης των εκθεμάτων της νέας μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης, το οποίο περιέχει επικαιροποιημένα 
στοιχεία σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, εγκριθείσα δια της με αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ-
ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013, ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-1Ο1 Απόφασης του 
Υπουργού Πολιτισμού όπως τροποποιήθηκε με την την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠ/ 
521726/368921/2217/608/24.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΒΝ4653Π4-ΟΧΧ) απόφαση έγκρισης τροποποίησης της 
μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης Οικογενειακών Εκθεμάτων του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού για την μεταστέγαση του MΝEΠ  στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από 
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τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου και την επανέκθεση των μονίμων συλλογών του ως 
ακολούθως:  
• Τζαμί Τζισδαράκη, «Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και το Τζαμί Τζισδαράκη» 
• Κτηριακή ενότητα Α: Κτήρια Α1, Α2, «Τι πιστεύουν; Τι πιστεύετε;» 
• Κτηριακή ενότητα Γ: Κτήρια Γ1, Γ2 «Από πού είστε; Είμαστε;- Η ιστορία του τετραγώνου» 
• Κτηριακή ενότητα Δ: Κτήρια Δ1, Δ2, Δ3, Δ4  «Πού έμεναν; Πού μένετε;» 
• Κτηριακή ενότητα Ε: Κτήριο Ε1  «Πώς διασκεδάζουν; Πώς διασκεδάζετε;» 
• Κτηριακή ενότητα Ζ: Κτήριο Ζ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε;» 
• Κτηριακή ενότητα Μ: Κτήριο Μ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε; Έργα γυναικών» 
• Κτηριακή ενότητα Ν: Κτήριο Ν1 «Τι φοράτε; Τι φορούν;»  
 
Ο διαγωνισμός αφορά στον σχεδιασμό, την προμήθεια και εγκατάσταση Αναρτήσεων Μουσειακών 
Εκθεμάτων για την Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και συγκεκριμένα 
3656 τεμαχίων μουσειακών αναρτήσεων. Για τον σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί πλήρης προμελέτη των 
συστημάτων αναρτήσεων όπου περιγράφεται η θέση των εκθεμάτων στην βιτρίνα, ο τρόπος και το είδος 
της στήριξης. 
  
Τα συστήματα αναρτήσεων συμπεριλαμβάνουν έκτος από τις μικροστηρίξεις, στοιχεία της κατασκευής 
των προθηκών (βάθρα, ράφια κλπ), τις τρισδιάστατες κατασκευές για την στήριξη της ενδυμασίας καθώς 
και 95 κούκλες περιοδικών εκθέσεων διαφόρων ειδών. 
  
Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 
α) την μελέτη των αντικειμένων ώστε να σχεδιαστούν με ακρίβεια οι αναρτήσεις 
β) τον σχεδιασμό των αναρτήσεων 
γ) την προμήθεια των στοιχείων των αναρτήσεων 
δ) την κατασκευή των αναρτήσεων 
ε) την τοποθέτηση των εκθεμάτων επί των αναρτήσεων 
στ) την τελική εγκατάσταση των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες 
 
Τα υπό προμήθεια αγαθά παραδίδονται σε τρεις φάσεις: 
-         Α’ φάση:  τελική εγκατάσταση των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Ε και, Γ και στο Τζαμί Τζισδαράκι, 
-         Β’ φάση:  τελική εγκατάσταση των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Ζ, Μ και Ν, 
-         Γ’ φάση:  τελική εγκατάσταση των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Δ και Α. 
 
Επισημαίνεται ότι καθώς η συλλογή του Μουσείου εμπλουτίζεται, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη 
ανάρτησης επιπλέον εκθεμάτων ή αντικατάστασης κάποιων εκθεμάτων με άλλα. Επιπλέον, από τη 
μελέτη των εκθεμάτων, τον σχεδιασμό της ανάρτησης ή και κατά την εγκατάσταση των αναρτήσεων 
ενδέχεται να προκύψουν βελτιωμένοι τρόποι ανάρτησης των εκθεμάτων.  Για την κάλυψη των 
ενδεχομένων αυτών η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο αλλαγές στα 
προμηθευόμενα αγαθά υπό τους ακόλουθους όρους: 
-         Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την αλλαγή και Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την 
αποδεχθεί έως τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τα αγαθά της Α’ φάσης, έως 
τρεις (3) μήνες από την παράδοση της Α’ φάσης για τα αγαθά της Β’ φάσης και τρεις (3) μήνες από την 
παράδοση της Β’ φάσης για τα αγαθά της Γ’ φάσης. 
-         Εφόσον Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος συμφωνούν στις αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν και 
μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών, αλλά πάντως πριν την παράδοση κάθε φάσης. 
-         Σε κάθε περίπτωση, εάν οι αλλαγές δεν μεταβάλλουν το σύνολο των προμηθευόμενων τεμαχίων 
περισσότερο από 5%, αυτές θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 
και δεν διαφοροποιούν το συνολικό συμβατικό τίμημα. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας αποκλειστικά. 





 

   
 

 

Η σύμβαση δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα, επειδή απαιτείται ομοιομορφία του εξοπλισμού των 
συστημάτων ανάρτησης που εγκαθίστανται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.   

 
Δικαίωμα προαίρεσης 
Δεν  προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 
 
Τόπος παράδοσης υλικών 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες θέσεις, 
εντός του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στους εκθεσιακούς χώρους του οικοδομικού 
τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου στο Μοναστηράκι 
καθώς και στο Τζαμί Τζισδαράκη,  Άρεως 1, και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις 
αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς, Κωδικός NUTS: EL303,  
 
 
Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών, (403.225,81 €) άνευ ΦΠΑ και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(500.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
 
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
39154000-6: Εξοπλισμός Εκθέσεων 

 

Πηγή χρηματοδότησης :   

Πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0851,  Κωδικός Πράξης ΣΑ (κωδικός εναρίθμου) 2016ΕΠ08510041.  

 
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες και αναλύεται ως εξής: 
- 8 μήνες από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση της παράδοσης της Α φάσης, δηλαδή της 

τελικής εγκατάστασης των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Ε και Γ και στο Τζαμί Τζισδαράκι, 

- 14 μήνες από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση της παράδοσης της Β φάσης, δηλαδή της 
τελικής εγκατάστασης των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Ζ, Μ και Ν, 

- 20 μήνες από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση της παράδοσης της Γ φάσης, δηλαδή της 
τελικής εγκατάστασης των συστημάτων αναρτήσεων με τα εκθέματα στις προθήκες των 
εκθεσιακών ενοτήτων Δ και Α. 

 
                                                       
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) του έργου, δηλαδή οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και Πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 
€). Γίνονται  δεκτές προσφορές για το σύνολο του προκηρυχθέντος τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 





 

   
 

 

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 
άρθρου 4 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας  δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000€), η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας.  
 
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται ως υποέργο Νο 7 της Πράξης : «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου – Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του 
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5001591. 
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού αριθμ. 3/2020, «Μελέτη, 
σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων», ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των παρόντων τευχών δημοπράτησης. 
 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά : βάσει 
τιμής  

Δικαίωμα συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον 

συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην 
ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 
4488/2017 και β) εφόσον δεν ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σχετική με το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού ή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο 
αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού 

 





 

   
 

 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Εναλλακτικά τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.mnep.gr  
 
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Γραφεία Μουσείου Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού, Θέσπιδος 8, Αθήνα – 04/12/2020 και ώρα 11:00 πμ. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

29-10-2020 

 

29-10-2020 
30-11-2020 

 
 
Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού.  
 

Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης  

 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται  

α) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: ΘΕΣΠΙΔΟΣ 8, 10558 
ΑΘΗΝΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mnep.gr και στο τηλέφωνο: 210 3249698, αρμόδιος 
υπάλληλος Ουρανία Ράπτη. 
 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης για δημοσίευση στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
26-10-2020                                                                                                           
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.mnep.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.melt.gr/




 

   
 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΔΗ 
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