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ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης 1/2023  με τα Παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου 
Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό 
Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για 
την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, 
συρματόσχοινων και λοιπών παρελκόμενων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Στερέωση και 
Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 
5035364 .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α.1

1. Του Ν. 4858/2021 κύρωση κώδικα νομοθεσίας «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

2. Του Π.Δ. 70/22-09-2015 ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015 σχετικά με «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ  7/Α/22-01-
2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.Δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121΄) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Tου Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.

6. Tην με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ Β΄/912/17.3.2020) Υπουργικής 
Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους 
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»

7. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 
8. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών έργων»
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9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 176/Α/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις 
του.

10. Του Ν.4622/19(Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37.

11. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Του ν. 4912/2022 (Α΄59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»

13. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

14. Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Tου ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις» .

16. Του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις», 

Α2
17. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

18. Του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 85 επ. 

19. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει..

20. Tου  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

21. Tου ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 
δημοσίων συβάσεων και λοιπές διατάξεις».

22. Του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

23. Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,
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24. Tου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

25. Tου άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
26. Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
27. Της αριθμ. Κ.Υ.Α. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
28. Του   ν.   3419/2005   (Α’   297)   «Γενικό   Εμπορικό   Μητρώο   (Γ.Ε.ΜΗ.)   και   

εκσυγχρονισμός   της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
29. 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

30. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
31. Του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», 
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

32. Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

33. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

34. Του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.»

35. 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.

Β. Τις αποφάσεις
36. Την υπ' αριθ. 57654/12-05-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

1
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37. Την υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1822/Β/2015) 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αρ. 1) 
110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) και 2) 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 
(ΦΕΚ 5968/Β/2018) Αποφάσεις. 

38. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 Υ.Α. (Β’ 2425): «Ορισμός 
επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147).»

39. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/50003/1614/06-12-2004 Υ.Α. «Έγκριση μελέτης και 
εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης Κάστρου Σερβίων Ν. Κοζάνης»,

40. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/4329/388/53/09-01-2015 (ΑΔΑ: 7ΛΣ2Γ-ΟΘΑ) Υ.Α. 
«Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του κάστρου 
Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

41. Την υπ' αριθμ.  πρωτ. 181/17-01-2020 (Ορθή Επανάληψη 29-01-2020), (ΑΔΑ: 6ΗΑΗ7ΛΨ-
75Λ), Απόφαση Ένταξης της Πράξης “Στερέωση και αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου 
στο Κάστρο Σερβίων” με Κωδικό ΟΠΣ 5035364 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική 
Μακεδονία 2014-2020”»,

42. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1670/28-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΤΒ7ΛΨ-ΟΓΑ) 1η τροποποίηση Πράξης 
«Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» με κωδικό ΟΠΣ 
5035364 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»,

43. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/636993/22-12-2022 τεύχος Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικής 
Περιγραφής– Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων για την «Προμήθεια οικοδομικού και 
ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και λοιπών παρελκόμενων»,

44. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/647625/30-12-2022 έγκριση του τεύχους Τεχνικής Έκθεσης – 
Τεχνικής Περιγραφής – Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, καθώς και της σχετικής δαπάνης 
για την προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και 
λοιπών παρελκόμενων  του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού 
Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της ομώνυμης Πράξης,

Αποφασίζουμε

1. Τη έγκριση της Διακήρυξης 1/2023 με τα παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου 
Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό 
Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός 
Διαγωνισμός) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικού και 
ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και λοιπών παρελκόμενων» στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της 
ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035364 .

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (38.916,10€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, επί τη 
βάση της τιμής.

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του 
Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035364 στον 
κωδικό αριθμό 2020ΕΠ00510003 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων 
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Επενδύσεων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 14:00  (καταληκτική 
ημερομηνία). 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 30/01/2023 και ώρα 09:00 
7. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η 

περίληψη  και η αναλυτική διακήρυξη αυτής θα αναρτηθούν: α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr, β) στον 
διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr), γ) στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.culture.gr  στην διαδρομή 
Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις ►Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί ►Διαγωνισμοί. 
(https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.aspx?f=1) δ) στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr ), για χρονικό διάστημα 
είκοσι μία ( 21 ) ημερών. Επιπλέον η περίληψη της διακήρυξης  θα δημοσιευθεί στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και το Ν.3548/2007 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)».

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

                                                                                        Αρετή Χονδρογιάννη – Μετόκη
  του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.culture.gr/
https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.aspx?f=1
http://www.promitheus.gov.gr/
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