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Θέμα: Έγκριζη δσναηόηηηας σποκαηάζηαζης δικαιολογηηικών ηοσ άρθροσ 9 παρ. 1
περ. ΙΒ΄ και ΙΔ΄ ηης σπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόζκληζης εκδήλφζης
ενδιαθέρονηος για ηην ζύναυη ζύμβαζης παρατώρηζης σπηρεζιών λειηοσργίας και
διατείριζης τώρφν εζηίαζης και αναυστής (αναυσκηήριο και εζηιαηόριο) ηοσ
Μοσζείοσ Ακρόπολης.
ΑΠΟΦΑΗ
Σο Γ.. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Έρνληαο ππ’ όςεη ηα εμήο:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3711/2008, «Ίδξπζε λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄224/05.11.2008), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λόκν 3773/2009 θαη ηζρύεη θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απηνύ.
2. Ρν Ξ.Γ. 64/2013 «Νξγαληζκόο ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο» (ΦΔΘ Α΄ 113/20.05.2013).
3. Ρελ ππ’ αξηζκόλ ΞΞΝΑ/ ΓΓΓΖΓ/ ΓΓΑΓ/ ΡΓΔΦ/411176/28034/23027/1112/ 23.08.2018 γηα
ηνλ δηνξηζκό ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο.
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην
Γηαδίθηπν “Ξξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄112/13.07.2010), όπσο ηζρύεη.
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 113/2010 «Ξεξί αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΘ
Α΄194/22.11.2010), όπσο ηζρύεη.
6. Ρνλ Ξξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Κνπζείν Αθξόπνιεο».
7. Ρελ ππ’ αξηζκ. 4373/24.5.2019 Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζύλαςε
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο
(αλαςπθηήξην θαη εζηηαηόξην) ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε ηεο κε
αξηζκό 21εο/2019 ζπλεδξίαο ηεο 21.5.2019 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ
Αθξόπνιεο (ΑΓΑ : 9Μ3Κ469ΖΡ0-ΔΓΘ).
8. Ρα αηηήκαηα ελδηαθεξόκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό θνξέσλ γηα ηε δπλαηόηεηα
ππνθαηάζηαζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο θαζώο θαη ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ηεο
δηεπθξίληζεο όηη επηηξέπεηαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ κε πηώρεπζεο ζε πεξίπησζε
ρξνληθήο αδπλακίαο έθδνζήο ηνπο (άξζξν 9 παξ. 1 πεξ. ΗΒ θαη ΗΔ Ξξόζθιεζεο).
9. Ρν γεγνλόο όηη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη θακία δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο.
10. Ρε ζρεηηθή απόθαζε ηεο κε αξηζκό 24ε/2019 – 18.06.2019 ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ.
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ
1. Γέρεηαη αληί ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο πνζνύ 20.000 επξώ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 πεξ.
ΗΒ (εγγπεηηθή επηζηνιή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο) ζε πεξίπησζε ρξνληθήο αδπλακίαο έθδνζήο ηεο
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (21.6.2019),
όηη νη δηαγσληδόκελνη δύλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο :
α) απνδεηθηηθό θαηάζεζεο (κεηαθνξάο, εκβάζκαηνο κε ζπλαιιαγή ζε θαηάζηεκα ή κε
ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή) πνζνύ 20.000 επξώ από ηνλ δηαγσληδόκελν ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο (Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Λ.Ξ.Γ.Γ.) έδξα Γηνλ.
Αξενπαγίηνπ 15 Αζήλα, ν νπνίνο ηεξείηαη ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ κε αξηζκό ινγαξηαζκνύ :
5061-041825-607 θαη ΗΒΑΛ GR8901720610005061041825607 (SWIFT CODE: PIRBGRAA) θαη κε
αλαγξαθή αηηηνινγίαο «Δγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
(4373/24.5.2019)» θαη παξάιιεια.
β) ππεύζπλε δήισζε κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο δηαγσληδόκελνπ ή
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, ζηελ νπνία ν δηαγσληδόκελνο ζα δειώλεη όηη θαηέζεζε ην πνζό 20.000
επξώ ζηνλ ινγαξηαζκό κε αξηζκό 5061-041825-607 (Ρξάπεδα Ξεηξαηώο) ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο
σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκό ηεο ππ’ αξηζκ. 4373/24.5.2019 Ξξόζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο αληί ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
από πηζησηηθό ίδξπκα, ην νπνίν πνζό ν δηαγσληδόκελνο δελ ζα αλαδεηήζεη εληόο ησλ επνκέλσλ 60
εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ή ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο
αλαδόρνπ θαη κε ηήξεζήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξηλ θαη θαηά ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο
παξαρώξεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη αλαςπθηεξίνπ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο, θαζώο θαη
όηη ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ δελ ζα αλαδεηήζεη ηόθνπο ή αξλεηηθό δηαθέξνλ
γηα ην δηάζηεκα ηεο παξαθαηάζεζήο ηνπ.
2. Γέρεηαη (όπσο θαη ηνλ πξνεγνύκελν δηαγσληζκό ηεο ππ’ αξηζκ. 2469/22.3.2019 Ξξόζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο) αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 πεξ. ΗΔ ηεο ππ’ αξηζκ.
4373/24.5.2019 Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο, ζε πεξίπησζε
ρξνληθήο αδπλακίαο έθδνζήο ηνπ από ην αξκόδην Ξξσηνδηθείν έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαηάζεζεο θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (21.6.2019), όηη νη δηαγσληδόκελνη δύλαληαη λα
πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζή ηνπο κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο θαη κε ην
ίδην πεξηερόκελν (πνπ πξνβιέπεηαη ζην αλσηέξσ άξζξν ηεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο).

Ν Ξξόεδξνο Γ.Π. ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο

Θαζ. Γεκήηξηνο Ξαληεξκαιήο

