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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
β) Του ν. 2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης».
γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».
δ) Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 
7/Α΄/22.1.2018).   
ε)  Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με την 
ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού και   Κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία 
για την Κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ 
(ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)»
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η) Tης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον Διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).
θ) Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
ι) Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
ια) Την «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24 -Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμ. πρωτ. 2133/15.04.2020  με θέμα "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και 
διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-
19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του»

2. Την με αρίθμ. πρωτ. 3626/11-05-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την ένταξη του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)»  στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική»

3. Το με αριθ. πρωτ. 2410_2019/30.07.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο «ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για το σχέδιο του τεύχους 
Διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο Ι» , δηλαδή το έργο του 
θέματος.

4. Την με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/677821/71767/5210/799/09-12-2019 (ΑΔΑ: 
6ΗΧΔ4653Π4-ΞΜΥ) Απόφαση Υπουργού για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου του 
θέματος και των τευχών δημοπράτησης.

5. Την με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/645710/68258/4934/755/14.01.2020 (ΑΔΑ: 
68ΖΕ4653Π4-ΡΙΡ) Απόφαση Υπουργού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και τον ορισμό Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο του θέματος.

6. Το από 23-01-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: 
«Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου 
ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο 
Θησείο (οικία Μπάρλα)» με αριθμό 19PROC006037823 2019-12-16 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 86076)

7. Την με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/83589/10154/694/121/14.02.2020 Πρόσκληση για 
την αιτιολόγηση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86076 
για την ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία RESTORE ΑΤΕ

8. Την από 25-02-2020 αιτιολόγηση προσφοράς της εταιρείας RESTORE ΑΤΕ όπως υπεβλήθη στο 
πρωτόκολλό της ΔΠΑΝΣΜ με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/100747 
/12226/835/139/25.02.2020 και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα.

9. Την με αρίθμ. πρωτ  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/130626/15891/1119/168/11.03.2020 Απόφαση της 
Γενικής Διευθύντριας ΑΜΤΕ  για την Έγκριση 1ου Πρακτικού και Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου του 
Διαγωνισμού του θέματος.

10. Το από 30-04-2020 2ο πρακτικό της επιτροπής με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της επιτροπής διαγωνισμού του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή του από 30-04-2020 2ου πρακτικού με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 



«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ 
ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία 
με την επωνυμία ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ. τ. RESTORE Α.Τ.Ε. 
η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με μέση 
έκπτωση (Εμ) πενήντα ένα και ενενήντα τρία επί τοις εκατό (51,93%) επί της δαπάνης εργασιών του 
έργου με Γ.Ε.& Ο.Ε. σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά (όπως αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ), 
στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 
τριάντα τριών λεπτών (784.854,33 €), πλέον  ΦΠΑ 24% ή εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (973.219,37€) συμπεριλμβανομένου ΦΠΑ

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
Επιτροπής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλεισθεί οριστικά από την διαδικασία, πλην του ως άνω προσωρινού αναδόχου, καθώς και την 
ανάρτηση του συνόλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. περ. δ) της Διακήρυξης

4. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν 4412/2016 
και την κλήση του, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης και 
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην περ. ε) του άρθρου 4.2. της Διακήρυξης, προκειμένου να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής
πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προσκομίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας. Η εν λόγω 
κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

                                                    
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων 

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α. Ε. με δ.τ. RESTORE A.T.E.

2. ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ 

3. ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
"ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ"

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ


