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ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση
: Ναυαρίνου 28
55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες : Μ. Κοντός, Α. Σύρος, Δ. Βαμβακίδου
Α. Παπασωτηρίου
Τηλέφωνο
: 2310 410185
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2020
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει
της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 209.815,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά
στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φερόντων στοιχείων διαδρομής
επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων» με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού /
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς /
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Ταχ. Δ/νση: Αρδηττού 34Β | 116 36, Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303
Επικοινωνία
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (Γραφείο Βορείου Ελλάδος)
Ταχ. Δ/νση: Ναυαρίνου 28 | 551 31, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Κωδικός NUTS: EL522
2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
Ημερομηνία αποστολής 18/03/2020 με αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ 2020/S 057‐135417
3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη
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Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή (URL) : www.culture.gr στην διαδρομή:
Αρχική ► Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ► Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί ► Διεθνείς Διαγωνισμοί
(https://www.culture.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx) στις 26/03/2020. Οι
εγκεκριμένες μελέτες διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. Τύπος Σύμβασης
Προμήθεια αγαθών.
Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
φερόντων στοιχείων διαδρομής επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων» και
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου των μεταλλικών κατασκευών του έργου «Ανάδειξη
σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του
Παραρτήματος Χ της εν θέματι Διακήρυξης. Συνοπτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:
•

Φέρων οργανισμός του διαδρόμου επισκεπτών και κιγκλιδώματα διαδρομής επισκεπτών.

•

Περισχοίνιση διαδρομής επισκεπτών και στυλίσκοι φωτισμού ασφαλείας.

•

Μεταλλικές θύρες του σπηλαίου.

•

Αποκατάσταση και ενίσχυση του στεγάστρου στην είσοδο του σπηλαίου.

•

Διάφορες μικροκατασκευές: Στηρίγματα πινάκων, κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων, ερμάρια Η/Μ
εγκαταστάσεων, εσχάρες και λοιπά μικροεξαρτήματα.

•

Επισκευή και επανατοποθέτηση των σιδηροτροχιών της σήραγγας.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων» της
Πράξης: «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του», η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 3509/02-72018 (ορθή επανάληψη στις 03-07-2018, ΑΔΑ: Ψ1ΛΠ7ΛΛ-ΛΝΓ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5022250.
Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση είδη πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα
λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και ΙΙ της παρούσας,
καθώς και στα συνημμένα σχέδια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας, όπως αναρτώνται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
5. Για την παρούσα σύμβαση χορηγήθηκε η υπ’ αριθ. 975/17-0-2020 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)
CPV: 44212300-2 (Κατασκευές και μέρη αυτών)
7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (260.171,54 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
[προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: διακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα
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έξι λεπτά (209.815,76 €), Φ.Π.Α. : πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ
λεπτά (50.355,78 €)].
8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
9. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας αποκλειστικά.
10. Το σύνολο των ειδών της προμήθειας θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στο σπήλαιο Πετραλώνων,
Π.Ε. Χαλκιδικής εντός χρονικού διαστήματος δεκαεννέα (19) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικής Περιγραφής
Υλικών και Κατασκευών) της εν θέματι Διακήρυξης. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς
και ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6.2 της εν θέματι
Διακήρυξης και ορίζονται λεπτομερώς στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής Σύμβασης που θα
υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου.
11. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της
τιμής.
12. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
13. Πριν την υποβολή της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να επισκεφθούν το
χώρο του έργου ώστε να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και της μορφολογίας του
σπηλαίου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 21/04/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00
έως 12.00, αφού προηγουμένως υπάρξει συνεννόηση με την υπηρεσία. Σε περίπτωση
κωλύματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν τη
μετάθεσή της σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πάνω από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες. Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που θα επισκεφθούν το
έργο υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη θέση τους στο
οργανόγραμμα του αντίστοιχου φορέα και μετά το πέρας της επίσκεψης να καταθέσουν
υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των υφιστάμενων συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου
και του εσωτερικού του σπηλαίου.
14. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
•

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ
(# 4.196€ #).

•

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
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•

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού 4.000€, η οποία
κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών και καλύπτει
την εγγύηση για συντήρηση, αποκατάσταση φθορών, ζημιών κλπ., με ευθύνη του
αναδόχου προμηθευτή.

•

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής,
που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

15. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από
εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ
ΕΠ0081, με ενάριθμο Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ00810071, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
16. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
17. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1)
σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων
μεταλλικών

κατασκευών

ύψους

μεγαλύτερου

των

εκατό

χιλιάδων

(100.000€)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Β) να διαθέτουν ηλεκτροσυγκολλητές με πιστοποίηση καταλληλότητας (σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 15614-1και EN ISO 9606).
18. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν:
α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 από
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή άλλο ισοδύναμο, με το πεδίο εφαρμογής του να
καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή τις ανοξείδωτες μεταλλικές κατασκευές.
β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 εκδιδόμενο από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης με το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή
τις ανοξείδωτες μεταλλικές κατασκευές.
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γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο OHSAS 18001 για την εφαρμογή Συστήματος
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκδιδόμενο από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης με το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή τις
ανοξείδωτες μεταλλικές κατασκευές.
19. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
20. Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
21. Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία.
22. Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.
23. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 1/2020
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης, τις
εγκεκριμένες μελέτες και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου,
από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα
του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).
24. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι την Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 και ώρα15:00.
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25. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 και ώρα
15:00. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται
αντίστοιχα στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του

ΕΣΗΔΗΣ,

η

οποία

είναι

προσβάσιμη

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

http://www.promitheus.gov.gr/.
26. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
27. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η
Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι
προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ
αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
28. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος : α) εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση
οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73, 74 του Ν.4412/2016, του άρθρου 39 του
Ν.4488/2017 και β) εφόσον δεν έχει κατάλληλη και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το
αντικείμενο του Διαγωνισμού.
29. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς
Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Προσφορές
με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.
30. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) την Τετάρτη, 13/05/2020 και ώρα
10:00 ή την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
ώρα 10:00. Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή στην προαναφερόμενη
ημερομηνία του διαγωνισμού για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, απεργία,
έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.), αυτή θα αναβληθεί για την ίδια ώρα τρείς εργάσιμες (3) ημέρες
μετά, δηλαδή στις 18/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική
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αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Ανδρέας Ντάρλας
Αρχαιολόγος

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Μιχελάκη Χριστίνα
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