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ΘΕMA: κΠρ6oκληση για Uπoβoλη δικαιoλoγητtKΦv Kατακ0ρωσηζ)

H Πρo'iαταμ€vη τoυ Moυoεioυ EMηvικ{q Λαiκriq T€pηq,
€χovταξ υπ6Φη:

!. Τo αρΘρo 1 παρ. 5 και 6 τoυ N. 2286/!995 <Πρoμηoειεq τoυ δημ6oιoυ τoμtα και ρυoμloειq
σUvαφΦv oεματωv>> (ΦEΚ A/Lg),

2. To αρΘρo 81 τoυ N. 195 8/I99I (Φεκ I22 
^/5.8.1991) 

για
αρχαιoλoγικιbv €ργωv.

3. To N. 2690/1999 <K1ρωoη τoU Kωδικα Διoικητικηg Διαδικαo[αg και
A/4s),

4' Tα d,ρΘρα 79-85 τoυ Ν.2362/!995 <ΠερΙ Δημ6oιoυ Λoγιoτικo0, κλπ>> (ΦΕΚ 
^/247)'5. To dρΘρo 12 παρ. 1τoυ Π.Δ. 99/!992 <Mελiτη και εκτiλεoη αρ1αιoλoγικιΙlv εv γ6vει iργωv>

(ΦEK A/46) 6πω9 61ει τρoπoπoιηΘε[ και ιo10ει.
6. To Π.Δ. !!s/2007 (ΦΕΚ L50 

^/!0.7.2007) 
κKαvovιoμoq Πρoμηoειιbv Δημootoυ>> πoυ

αQoρo0v τoυq πρ61ειρoυ g διαγωvιoμoi g.

7. To dρΘρo 38 τηξ με αρ. 14053/200s Aπ6Φασηξ τoυ Yπoυργo0 oικovoμlαg και oικovoμικιbv
<Yπoυργικη Aπ6φαoη Συoτfiματog Δια1εiριoηq> (ΦEK B/540), 6πωξ €1ει oυμπληρωΘε[,
τρoπoπoιη Θεl και ια10ει.

8. τo N. 3863/2010 (ΦEK115 A/!5-07-1,0 αρθρo 68 <Συμβαoειq εργoλαβiαq εταιρειιbv παρoxiq
υπηρεoιιilν>

τoV τρ6πo εκτ6λεση q

αλλεs διαταξειg>> (ΦEK

γ€vει τη ξ πoλιτιoτιKη q

Kαι τηv απ6Φαoη
περ[ μεταβιβαoεωg
τωv ΠεριΦερεLαKωv

9. Tov N. 3028/2002 (για τηv πρoσταolα τωv Ap1αιoτητωv Kαι εv
κλη ρovoμιαq)

1ο. To ΠΔ 7 4/s5 πoU αΦoρα στη συ μπλ4ρωoη τoυ ΠΔ16/80
YΠ Π o/^oEΠY/ToΠYN Σ/I5/3696/2o-I-04 (Φεκ 70/B/20_1-04)
αρμoδιoτητωV Kαι δικαiωμα υπoγραΦηq στoUq Πρoloταμθvoυg
Yπη ρεσιωv

11. To ΠΔ 191/2003 ιιπερi oργαvιoμoO τoυ Yπoυργεloυ Πoλιτιoμo0>
!2' To ΦΕKt}L/^/9-05-1918 περl ιδριjoεωq Moυoεloυ EλληvικΦv Xειρoτε1vηματωv

ΑΔΑ: ΒΛΛΠ469ΗΤΥ-ΦΤΠ



13. To ΠΔ!!8/2013, αρΘρo 2 <'lδρυoη Yπoυργεioυ Πoλιτιoμo0 και AΘλητιoμo0 - Mετovoμαo[α

τoυ Yπoυργεloυ Παιδεlαg και Θρηoκευμ&τωv, Πoλιτιoμo0 και AΘλητιoμo0 oε Yπoυργεio

Παιδε1αξ και Θρηoκευμdτωv>.
Tηv υπ, αρ' πρωτ. EYΠoT/A1lAττl6l2367/g-8-2o11 απ6Φαoη θvταξηq τoυ Yπoυργεioυ

Πoλιτιoμo0 και Toυριoμo0 τηq πραξηξ <Aπoκαταoταoη oυγκρoτι\ματog ιδιoκτηoιιbv τoυ

YΠΠoT oτιg oδoOq Aδριαvoo- Αρεωq- Kλαδoυ και Bρυoακ[oυ για εγκατααιαoη τoυ

Moυoεloυ EMηνικf q Λαtκιiq T€χvηζ> με κωδικ6 MlS 355373 ατo E.Π. <Aττικι] z007-20t3''

6πωq αυτli τρoπoπoι{Θηκε με τιξ υπ. αριΘμ. ΕΥnoτlAL/^ττL6/2t89/08-06-12 Kαι

All^ττ!6/4o3-o4lo2l2oL3 (AΔA: BEYlΓ-lΓψ) απoQαoειq 1ηζ και 2ηs τρoπoπoiηoηg

αvτlαroι1α.
Tηv υπ' αριΘ. πρωτ. YΠΠoT/ΔlNΕΠoΚl86to7/!54!/g-g-2o!! απ6Φαoη αυτεπιαrαolαq τou

υπoθργoυ <Συvτιiρηoη - Aρ1ιτεκτovικi Tεκμηρ[ωσηΣ τηq παραπdvω πραξηζ' 6πωg αυτti

τρoπoπoιfΘηκεμεμετιξυπ.αριΘμ.YΠΠoT/ΔlNEΠoK/58275/89o-L9-06-72(MEΛT
7og/28/06/!2) και YΠAiΘΠA-ΓΓΠ/ΓΔAΠK/ΔNΠ Κ/34o!5l!5470/37s/!2-3-2O13 απoΦαoειg 1ηζ

και 2ηζ τρoπoπo[ηoηq.
Tηv υπ, αρ. πρωτ. 4053!/^E-696ol!g-g-2o!! Aπ6Φαoη 6vταξηq τoυ YΦυπoυργo0

Avd,πτυξηq, Avταγωvιoτικ6τηταg και Nαυτιλiαq τoυ €ργoυ <Απoκατααrαoη oυγκρoτηματoq

ιδιoκτηoιιbv τoυ YΠΠoT oτιq oδo0q Aδριαvo0 - Αρεωξ - Kλαδoυ και Bρυoακioυ για

εγκαταorαoη τoυ Moυoεioυ Eλληvικfq Λαtκriq T€1vηq> στo Πρ6γραμμα Δημooiων

14.

Eπενδ0oεωv (ΠΔΕ) 2011, αιη ΣAE 0148

!7 ' To αρθρo 90 τoυ <<Kιbδικα Noμooεotαq για τηv Kυ6iρvηoη και Kυ6ερvητtκd 6ργαvα>> πoυ

κυριbΘηκε με τo αρΘρo πριbτo τoυ Π.Δ. 6312005 (ΦEK A/98),

18. Tιq αvαγκεq τoυ ιvlinτ για τηv υλoπolηoη τoυ υπoθργoυ 4 <Συvτriρηoη- Aρ1ιτεκτovικri

Tεκμηρ1ωoη>
L9. Tηv απ6 3/06/2013 εγκεκριμθνη ειoιiγηση για τη διεv€ργεια διαγωvιoμoO ΓlΑ THN

ΠPoMHΘE|A EΞoΠΛιΣMoY ΣYNΤHPHΣHΣ KAl EΠlΠΛΩN EPΓAΣ|AΣ

20. τηv υπ. αριΘμ. 788/8-07-20!3 απ6Qαoη διεv€ργειαg τoU Διαγωvιoμoυ 02/20!3 ΓlA THN

ΠPoMHΘEIA EΞoΠΛlΣMoY ΣYNTHPHΣHΣ KAl EΠlΠΛΩN EPΓAΣlAΣ

τηv υπ. αριΘμ. s5!l26-o7-2013 απ6Qαoη διεv6ργειαq τoυ Διαγωvιoψob 03l2a!3 ΓlA THN

ΠPoMHΘElA EΞoΠΛlΣMoY ΣYNΤHPHΣHΣ KAl EΠlΠΛΩN EPΓAΣ|AΣ

22' τo πρακτικ6 0L/03-09-20!3 τηq επιτρoπrjg διεvθργειαg διαγωvιoμo0 για την αξιoλ6γηoη τωv

πρooQoριi.lv τoυ Πρ61ειρoυ Mειoδoτικo0 Διαγωvιoιιo0 o3/2o!3 για τηv επιλoγri αvαδ61oυ

για τηv (ΠPoMHΘE|A EΞoΠΛlΣMoY ΣYNTHPHΣHΣ KAl EΠlΠΛΩN ΕPΓAΣ|AΣΣ 6πωg αυτ6

εγκρ[Θηκε με τηv υπ.αριΘμ. g3L/o3-og-2o13 απ6Φαoη τηg αvαΘ€τoυoαq αρxiq

23. τo πρακτικ6 2/o5-o9'2ot3 τηq επιτρoπ{g διεv6ργειαζ για τη 2η Φαση τηg διεv6ργειαζ τoυ

διαγωvLσμo |b 03/2o13- αvoιγμα oLKovoμιKηq πρoσΦoραq

24. τηv υπ.α ριΘμ. EYΠOT/ΦVliδ/I02sl14-03-2012 εγK0κλιo τηq

αρχαLoλoγικΦv 6ργωv με αυτεπιστασια K

ΓΓ τou YΠΠo για τηV εκτθλεoη

25. τηV υπ. αριΘμ. EEYΠ oτlΓlΦνlδ12401126-06-2012 εγKOκλιo τηξ ΓΓ τoU YΠ Πo για τoυq

πρ61ειρoυ g διαγωVισμo0q
26" τo απ6 0glog/2oI3 αLτημα τηζ Eπιτρoπηs

A. ZαΦειρoπo0λoυ KαL ΣIA oE ( ln Situ

27.

διαπραγματευoηq
τηv απ6':.s/og/2o!3 v€α 1αμηλ6τερη τιμ{ τηg εταιρεLαξ A. ZαΦειρoπo0λoυ και ΣlA oE <ln

Situ τo υπ. αριθμ. nρακτκ6 υπ. αριΘμ. 3l2o-og-2oL3 τηg oυvεδρlασηξ τηζ Eπιτρoπflζ

Διεv6ργειαq τoυ ωξ αvω Διαγωvιoμo0 \
την υπ. αριΘμ. ggs/2o-g-2oL3 απ6Qαoη θγκριoηξ τoυ 3o' πρακτικo0/ 20-09-2013 τηq

oυvεδρlαoηq τηg Eπιτρoπ{g Διεvθργειαξ τoυ ωξ αvω Διαγωvιoμoυ με τo oπolo εγκρLvεται η

αvαΘεoη τηg oμαδαq 1 ΠPoMHΘΕlA EΞoΠΛlΣMoY ΣYNTHPHΣHΣ σtηv εταιρεfα A'

ZαQειρoπo0λoυ Kαι ΣlA oE <Ιn Situ>

τo γεγoν6g 6τι δεv υπrjρξαv εvαrdoειξ/ πρooQυγθq πρoξ τηv επιτρoπ{ Aξιoλ6γηoηg

Eναιαoεωv και ΠρooQυγιilv, 6πωq oρiζεται ρητα oτo αρΘρo 14 τηq πρoκιiρυξηq 03/2013

28.

15"

16.

2r"

29.

καλε[

τηv εταιρεια A. ZαQεtρoπo$λoυ KαL ΣlA oE ( ln

KαταKιjρωση, στo πλαloιo τoυ Διαγωvισμo'b 0312013

διεvθργειαζ τoυ Διαγωvισμo$ πρog τηV εταtρεLα

γtα πρoσΦoρα χαμηλ6τερηζ τιμηξ_ διαδLKασια

Situ > στηV oπolα πρ6Kεtται Vα γ[vει η

Kαι τηq oμαδαζ ΠPoMHΘEIA EΞoΠΛIΣMoY
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ΣYNTHPHΣHΣ vα υπoβdλει αμεoα, oε oQραγιoμ€vo Qακελo, τα εξiq δικαιoλoγητικα, 6πω9 αυτα

oρlζovται ατηv αvαλυτικri πρoκriρυξη υπ. αριΘμ. 03/20!3:

1. Πιoιoπoιητικα πoυ εκδlδovται απ6 αρμ6δια κατα περlπτωoη αρχιi, απ6 τα oπolα vα

πρoκ0πτει 6τι κατd, τηv ημερoμηv[α τηq ειδoπolηoηg, εivαι: α) εvΛμερoq ωξ πρoζ τιg υπo1ρεΦoειg

τoυ πoυ α$oρo0v τιg ειoQoρ6g κoιvωvικrjq αoΦdλιoηq (κ0ριαg και επιKoυρικf q) και β) ωs πρoq τιq

Φoρoλoγικθξ υπo1ρειboειq τoυ. Σε περ(πτωoη εγKατdστασliξ τoυ στηv αλλoδαπr], τα
δικαιoλoγητικd, εκδiδoνται με βαoη τηv ιo1foυoα νoμoΘεolα τηξ xιbραs πoυ ε[vαι

εγκατεoιημθvoq, απ6 τηv oπolα και εκδ1δεται τo o1ετικ6 πιστoπoιητιK6 (Φoρoλoγικri και
αo$αλιαrικf εvη μερ6τητα).
2. Tα κατα περlπτωoη voμιμoπoιητικd €γγραQα o0oταoηg και v6μιμηg εκπρooιbπηoηq

νoμ[μωζ επικυρωμθvα (6πωq καταoιατικd,, πιστoπoιητικα μεταβoλΦv, αvτlαroι1α ΦEK,

oυγκρ6τηoη Δ.Σ. oε oωμα, oε περιπτωση A.Ε., κλπ., αvαλoγα με τη voμιKri μoρΦri τωv

διαγωvιζoμ€vωv).
Aπ6 τα αvωτ6ρω θγγραΦα πρ6πει vα πρoκOπτoυv η v6μιμη o0αrαoη τoυ voμικo0 πρoσωπoυ,

6λεg oι'o1ετικθg τρoπoπoι{oειg τωv καταorατικιilv, πoιoζ δεoμε0ει v6μιμα την εταιρiα κατα τηv

ημερoμηνiα διεvθργειαq τoυ διαγωvιoμo0 (v6μιμoq εκπρ6oωπoq, δικα[ωμα uπoγραΦriq κλπ.),

καΘιilq και η Θητεi'α τoυ ri ri τωv μελιilv τoυ διoικητικo0 oργd,voυ και
3. Πιoroπoιητικ6 αρμ6δια9 δικααrικf q ri διoικητικι]q αρxriq περ1 τρoπoπoιrioεωv καταoτατικo0/μη

λ0oηq τoυ voμικo0 πρooΦπoυ.
4. 'EγγραQo παρo1{q εξoυoιoδ6τησηζ πρoζ εκεlvov πoυ υπoβd.λει τov Φd,κελo Δικαιoλoγητικιilv
Kατακ0ρωoηq ε$6oov δεv υπoβdλλεται απ6 τov ν6μιμo εκπρ6οωπo τoυ πρooQθρoντα σrov

oπolo πρ6κειται vα γ[νει η κατακ0ρωoη.

και oρiqει
ωξ ημερoμηv[α και ιilρα για τηv απooQραγιoη, oε δημ6oια oυvεδρiαoη, τoυ $ακ6λoU τωv αvωτ6ρω

δικαιoλoγητικιi.lv απ6 τηv Eπιτρoπf Διεv€ργειαq τoυ ΔιαγωvιαμoO 03/20!3, τηv Παραoκευη

!!/!o/2o!3 και ιbρα o9.oo. H απoo$ριiγιoη Θα γivει oτηv €δρα τoυ MEΛτ, Θ€απιδoq 8, 10558

AΘlΛvα.

H Πρoισταμθvη
τoυ Moυoεioυ Eλληvικηg Λαtκ(g Τ6xvηg

E. Mελiδη

ξoφτ..Διαγoμh:
Φ15
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