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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εκπόνηση της 

μελέτης για την αναβάθμιση της ηλεκτροδότησης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» 

απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σας 

προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά.

 Η ηλεκτρολογική μελέτη θα περιλαμβάνει α) την Ηλεκτρολογική Μελέτη για την 

τροφοδοσία του Γενικού Πίνακα του Παλαιού Μουσείου και β) την Ηλεκτρολογική Μελέτη για την 

ανακατασκευή του Παλαιού Γενικού Πίνακα του Παλαιού Μουσείου και θα εκπονηθεί σύμφωνα με 

όσα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση. 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 

ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

(CPV: 71321000-4 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων»)

Σας γνωρίζουμε ότι 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, πριν την ανάθεση, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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.

ΠΡΟΣ: 1) Τον κ. Αλέξανδρο Νικολαϊδη
Μηχανολόγο Μηχανικό 
Εταιρεία Ιδέα Μελετητική
Email:  info@idea-meletitiki.gr
2)Τον κ.Στέλλιο Προβατάρη
Ιωαννίνων 14, Χαλάνδρι, 15234
Τηλ 697-8950802 / 210-6832113
Email: provataris@yahoo.com
3) την κα. Ελένη Μαρκάκη
Λ. Μπέλλου, Αμπελόκηποι, 
Αθήνα,11524
Τηλ 690-9000955 / 210-9012949
Email:eleni.markaki8@gmail.com

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση «Εκπόνησης μελέτης για την αναβάθμιση της 

ηλεκτροδότησης του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως» 





β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

προμηθειών δημοσίου).

 δ. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίων 30 ημερών από 

την ημέρα υποβολής του.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) 

για τις ανωτέρω υπηρεσίες, έως 25/05/2022 στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις efaath@culture.gr 

και mtsichli@culture.gr, συνοδευόμενη από τα νόμιμα παραστατικά. Δεν θα ληφθούν υπόψη 

προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Συνημ.: Τεχνική Περιγραφή 

       Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας 

                       ‘Ελενα Κουντούρη
                            Αρχαιολόγος
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