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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 118  

«Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 

 

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3600/2007 (ΦΕΚ Α΄ 177/1.8.2007) για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», 

2. Το π.δ. 28/2019 «Οργανισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Μουσείο Παύλου 

και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου”» (ΦΕΚ 47/Α/2019), 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τροποποιήσεις αυτού, 

4. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010361120 (8.4.2022), και  

5. Την με αρ. πρωτ. 157 / 06.05.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΖΩ946ΜΗΘΕ-ΗΣΑ), 
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καλεί την εξειδικευμένη επιχείρηση ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, να υποβάλει προσφορά για να παράσχει «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΘΙΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» σύμφωνα με τα παρακάτω. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. 

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Το Μουσείο, λαμβάνοντας υπόψη το «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» προτίθεται  να προβεί στην επισκευή και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου  στο οποίο στεγάζεται, 

επί της οδού Θεωρίας 12, στην Αθήνα. Για το σκοπό αυτό το Ίδρυμα  Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει  

αναλάβει να αναθέσει με δικές του δαπάνες σε μελετητές και να παραδώσει στο Μουσείο ως δωρεά σε είδος τις 

μελέτες που απαιτούνται για την επισκευή και αναδιαρρύθμισή του και συγκεκριμένα: 

α) Την Αρχιτεκτονική Μελέτη,  

β) Την Στατική και Αντισεισμική μελέτη, 

γ) Την Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Στα πλαίσια αυτής της δωρεάς και της εκπόνησης των ανωτέρω μελετών, κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση της 

ορθής εκπόνησης των εν λόγω μελετών και δυνάμει της από 11/04/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου  

αποφασίστηκε η ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4412/2016.  Ειδικότερα, 

το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών επίβλεψης έργου του Μουσείου για την 

πλήρη και ορθή εκπόνηση των ανωτέρω μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μουσείου και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες εργασιών: 

α) Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση της σύμβασης με τους μελετητές που θα επιλεγούν.  

β) Παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις, τις οδηγίες 

και τις κατευθύνσεις του Μουσείου.  

γ) Ενημέρωση και Εισηγήσεις προς το Μουσείο και το Ίδρυμα, και ιδίως προς την αρμόδια για την παραλαβή 

του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης. 

δ) Τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενδιάμεσων και 

των τελικών παραδοτέων των μελετών. 

  

CPV: 79421100-2-Υπηρεσίες επίβλεψης έργων 

 

Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης: 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δωδεκάμηνη από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης χωρίς επαύξηση 

της αμοιβής. Η σύμβαση θα παρακολουθεί τα αντίστοιχα στάδια των μελετών για την κτηριακή αναβάθμιση του 

μουσείου. 

 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα γραφεία του Συμβούλου, επί τόπου του έργου είτε στις εγκαταστάσεις του 

Μουσείου και όπου αλλού απαιτεί το έργο. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.   

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας πρέπει να τεκμηριώσει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης, ήτοι να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας οφείλει να τεκμηριώσει εμπειρία, κατά την τελευταία δεκαετία, στην εκπόνηση 

στρατηγικών πλάνων ανάπτυξης αρχαιολογικών μουσείων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Κύριο 

του Έργου για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών μουσείων και της κατασκευής μουσείων, τα οποία να 

έχουν ολοκληρωθεί και να βρίσκονται σε λειτουργία. 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Μουσείου Παύλου & Αλεξάνδρας 

Κανελλοπούλου. 

Η αμοιβή του αναδόχου, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των  20.000 €, 

πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με βάση την παραλαβή των συμβατικών παραδοτέων της 

κάθε φάσης των μελετών (Προκαταρκτική Μελέτη, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής), την 

υποβολή της αντίστοιχης κάθε φορά έκθεσης προόδου και την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Δ.           ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει: 

- φάκελο δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς, 

- φάκελο οικονομικής προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια. 
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Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι έξι μήνες από την υποβολή της. 

 

Η καλούμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά της το αργότερο μέχρι και τηνΔευτέρα 16 Μαϊου 

2022, ώρα 09.00, στα γραφεία του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: 

Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

Υπόψη: κ. Νικολάου Παπαδημητρίου, Διευθυντή 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεωρίας 12 και Πανός, Τ.Κ. 10555, Πλάκα 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 - 3317290 

Email: info@camu.gr 

 

Δ.1 Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς 

 

Για τους Λόγους Αποκλεισμού: 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή έλεγχου σε αυτό, σύμφωνα με το άρ. 73 του ν. 4412/2016. Το ανωτέρω 

πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Εναλλακτικά, ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, μπορεί να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 

- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το οποίο θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο αρ. 73 παρ. 

4 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β «Απαιτούμενα Προσόντα», ανωτέρω. 

Η ΥΔ μπορεί να υπογράφεται οποτεδήποτε μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016. Η ΥΔ μπορεί να υπογράφεται οποτεδήποτε μετά την κοινοποίηση της 

Πρόσκλησης. 

- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 
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δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

- Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η. το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες πριν από την υποβολή του. 

- Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η. το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

- Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή 

της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για τη διοίκηση του υποψηφίου οργάνου, με την οποία:  

α) θα εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψήφιου και  

β) θα ορίζονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρείας που θα εξουσιοδοτείται να υποβάλει την 

προσφορά και να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα έγγραφα. 

 

Για την τεκμηρίωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

- Συναφθείσες συμβάσεις και βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης ή άλλα δικαιολογητικά, 

από τα οποία θα αποδεικνύεται η ζητούμενη από την παράγραφο Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 

ενότητας Β της Πρόσκλησης εμπειρία του οικονομικού φορέα κατά την τελευταία δεκαετία. 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης, καθώς και ότι θα 

υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με αυτούς. 

 
Δ.2 Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο 

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

 

Ο Διευθυντής του Μουσείου 

 

 

Νικόλαος Παπαδημητρίου 
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