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Αξιότιμοι κύριοι, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως οικονομικός φορέας στη 
διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το αρ.118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με τον ν. 
4782/2021 και ισχύει, για τη μελέτη με τίτλο:  «Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης για 
την αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών 
(ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο», παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε την προσφορά σας, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Έκθεση και την Απόφαση 
Έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης και σχετικής δαπάνης.

Ακόμη, παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 13/05/2022, να μας αποστείλετε σχετική 
ηλεκτρονική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το κόστος των εργασιών ή εντύπως στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής: Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων 
Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, 3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 104 33, 
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 210-5219011).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να έχετε 
υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος, οφείλετε να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

Ταχ. Διεύθυνση 

Τ.Κ.
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο
Ηλ. Ταχ.

: Γ΄ Σεπτεμβρίου 42
  & Πολυτεχνείου 
: 104.33, Αθήνα
:  Αθ. Γκουσιάκη
: (210) 52.19.025
: dpansm@culture.gr

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  για 
τη μελέτη με τίτλο:  «Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής και 
Στατικής Μελέτης για την αποκατάσταση και 
διαρρύθμιση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας 
Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών 
Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο».
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ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ και συνεργάτες
Σουηδίας 57, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα
(drivakos.business@gmail.com)

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(cck@kyriazopoulos.gr)

ΜΑΚΡΟΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(themarch@otenet.gr)
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης του). Η υποχρέωση αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές. ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής διοίκησης) (Σε 
ισχύ)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Σε ισχύ)
δ. Καταστατικό εταιρείας και νόμιμη εκπροσώπηση. 
ε. Κατάλογο συναφών μελετών αποκατάστασης κτηρίων χαρακτηρισμένων ως μνημείων, που 
έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι Οικονομικοί Φορείς, παρακαλούμε να λάβουν υπ’ όψη ότι θα πρέπει να 
υπάρχει εκ μέρους τους η δυνατότητα άμεσης έναρξης εκτέλεσης των περιγραφόμενων 
εργασιών.

 

Η Αναπληρώτρια Ελλείποντος 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

    


	ADA: AΔA: 9Λ0Γ4653Π4-Υ95
	ADA: AΔA: 9Λ0Γ4653Π4-Υ95
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC010516571
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC010516571
	Protocol: ΥΠΠΟΑ 09/05/2022
Α. Π.: 207562
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-05-09T12:36:19+0000
	Not specified




