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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το 

έργο: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών 

Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».                        

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-01-2018).

3. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»  (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-

2015).

4. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019).

5.  Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26-7-2019) Κ.Υ.Α. 

«Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) Επιτελικό Kράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

7. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-9-2019) “Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Γραμματειών Τομέων Υπουργείων”. 

8. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1579/24-04-2020) 

Υπουργική Απόφαση "Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΟΙΝ.:

Φ. Έργου : 277
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Καρύτση 12
Ταχ.Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Σπ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 2103313467
FAX : 2103233989
e-mail : dmeempk@culture.gr

1. Πρόεδρο της Επιτροπής      
    Διαγωνισμού
    κα Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου 
    ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
    Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
    Τηλ. : 210 52722872
    Email: theofilatou@ktyp.gr

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών

  Μακρυγιάννη 2-4 
  117 42  Αθήνα
  Τηλ. : 210 9238747
  Email: efaath@culture.gr

mailto:efaath@culture.gr


 

2

Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων 

Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού".

9. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.

10. Την αριθμ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).

11. Την αριθμ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) (ΦΕΚ 

Β 3821/31-10-2017).

12. Την αρ. 127/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017.

13. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/8033/763/50/9-1-2019 (ΑΔΑ: 61ΝΒ4653Π4-ΑΙΑ) 

Απόφαση Έγκρισης μελέτης εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών 

Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».   

14. Την αριθμ. πρωτ. 676/5-3-2020 Τροποποίηση της Πράξης «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις 

του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως” με κωδικό ΟΠΣ 5010839 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Αττική 2014-2020”.

15. Την Συγχρηματοδότηση της Πράξης από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κωδικός ΣΑΕΠ0851, Κωδικός 

Πράξης (Κωδικός εναρίθμου 2018ΕΠ085100-16).

16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΠΜΚ/229104/27329/2419/20-5-2020 (ΑΔΑ: 

Ω8ΗΥ4653Π4-ΦΞ3) Απόφαση έγκρισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση με 

ανοιχτή διαδικασία του έργου: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου 

Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».   

17. Το άρθρο 4 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/, τεύχος Β/2017) σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μελών σε 

διαγωνισμούς έργων (ΜΗΜΕΔ).

18. Το με αρ. 6276/01-06-2020 Πρακτικό Κλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος του 

ΜΗΜΕΔ.

19. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/386310/43889/3677/21-7-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΣΝ94653Π4-ΟΚΩ) Απόφαση συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης 

του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου 

Συντήρησης».   

20. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/448531/50649/4168/20-8-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΚΒΗ4653Π4-66Ν) Απόφαση Συμπλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του 
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ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες επισκευής και 

αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του Εργαστηρίου 

Συντήρησης».

21. Την υποβολή των προσφορών για τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Επιτροπής 

του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α 90458)  έως την καταληκτική ημερομηνία 26/08/2020 

και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών στις 02/09/2020.

22. Το υπ΄ αριθμ. 1/02-09-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών που αφορά 

στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο :

α) ο κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας είναι ο κάτωθι:

Α/Α Α/Α 

Καταθ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

1. 162394 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ” 

48,72%

2. 161417 «P & C. DEVELOPMENT S.A.» 41,74%

3. 161727 ΑΚΩΝ- ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. 34,95%
4. 163274 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30,74%
5. 161169 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
26,66%

6. 161900 AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22,41%

7. 161776 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1,00%

β) Εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης σε προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό 

τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 48,72%.

23. Την από 16-9-2020 υποβολή του Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), του έργου του θέματος, προς την Αναθέτουσα Αρχή.

24. Το ιστορικό κινήσεων του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΥΠΠΟΑ και αφορά στην «Αποδοχή 

του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/14-9-2020 Πρακτικού και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

(ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το έργο: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του 

Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του Εργαστηρίου Συντήρησης».

25. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/554041/62624/5083/8-10-2020 πρόσκληση για την 

υποβολή αιτιολόγησης προσφορών των εργοληπτικών εταιρειών “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” και «P &C 

DEVLOPMENT S.A.» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και 

αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου 

Συντήρησης» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

26. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/580451/65638/5286/20-10-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΥΘΙ4653Π4-ΨΡ0) Απόφαση ορισμού Επιτροπής αξιολόγησης της αιτιολόγησης των  

υποβληθέντων προσφορών των εργοληπτικών εταιρειών “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” και “P&C 
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DEVELOPMENT S.A.”, του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου 

Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».

27. Την από 30-10-2020 Αναφορά του Πρόεδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης της αιτιολόγησης των 

υποβληθέντων προσφορών του έργου του θέματος, που έλαβε αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/604960/68407/5498/30-10-2020, μετά του Πρακτικού – 

Αιτιολογικής έκθεσης που την συνοδεύει.

28. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/611098/69070/5542/03-11-2020 έγγραφο 

προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, για την συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου για την αξιολόγηση της αιτιολόγησης των προσφορών των 

εταιρειών “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” και “P&C DEVELOPMENT S.A.”.

29. Το από 17/12/2020 μήνυμα της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που έλαβε αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/717424/81548/6310/17-

12-2020, με συνημμένη την από 16/12/2020 Επιστολή της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

του θέματος για την αξιολόγηση της αιτιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών των 

εργοληπτικών εταιρειών “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” και “P&C DEVELOPMENT S.A.”.

30. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/733441/83271/6416/28-12-2020 (ΑΔΑ: 

Ψ4ΛΖ4653Π4-ΠΨ6) Αποδοχή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/14-09-2020 Πρακτικού και έγκριση του  

αποτελέσματος του διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το έργο: «Εργασίες 

επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του 

εργαστηρίου Συντήρησης». 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 62/08-01-2021 ασκηθείσα ενώπιον της ΑΕΠΠ Προδικαστική προσφυγή του 

διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» κατά της υπ’ 

αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/733441/83721/6416/28-12-2020 Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90458 για το έργο: 

«Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών 

Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».

32. Την υπ’ αριθ. 456/2021 Απόφαση της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών – 2ο 

Κλιμάκιο, με αριθμ. εισερχομένου ΥΠΠΟΑ/96433/09-03-2021.

33. Το από 08-03-2021 έγγραφο της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών – 2ο Κλιμάκιο, με 

αριθμ. εισερχομένου ΥΠΠΟΑ/96489/09-03-2021, με θέμα την «Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 

456/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.».   

34. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/110495/18-03-2021 αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της αιτιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών του έργου του θέματος, μετά 

του υπ’ αριθμ. 2/17-03-2021 Πρακτικού - Αιτιολογικής Έκθεσης αξιολόγησης της αιτιολόγησης 

των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» και «P&C 

DEVELOPMENT S.A.» που την συνοδεύει.

35. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/120060/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ0Π4653Π4-ΒΝΓ) Απόφαση 

ανάκλησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/733441/83271/6416/28-12-2020 (ΑΔΑ: 
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Ψ4ΛΖ4653Π4-ΠΨ6)  Απόφασης  Αποδοχής του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/14-09-2020 Πρακτικού και 

έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το έργο: 

«Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών 

Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», ως προς το (Β) σκέλος της.

36. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/132688/31-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΤ4653Π4-ΡΛΞ) Απόφαση έγκρισης 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το έργο: 

«Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών 

Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης».

37. Την επιστολή του οικονομικού φορέα “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” στις 23-4-2021, μέσω της 

λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, με την οποία ενημερώνει για την απόφαση 

της Εταιρείας να μην αναλάβει την σχετική σύμβαση και να μην αποστείλει τα δικαιολογητικά  

κατακύρωσης.

38. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/189670/26-4-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο 

ζητήθηκε η παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς έως 26-8-2021 των συμμετεχόντων 

του διαγωνισμού.

39. Την εμπρόθεσμη αποδοχή μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 26-

4-2021 από τον συμμετέχοντα «ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της παράτασης του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του έως 26-8-2021.

40. Την εμπρόθεσμη αποδοχή μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 28-

4-2021 από τον συμμετέχοντα «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» της παράτασης του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του έως 26-8-2021.

41. Την εμπρόθεσμη αποδοχή μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 5-

5-2021 από τον συμμετέχοντα «AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του έως 26-8-2021.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/132688/31-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΤ4653Π4-ΡΛΞ) 

Απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη), γιατί 

ο προσωρινός μειοδότης «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

δεν προέβη στην παράταση ισχύος της προσφοράς του.

Β. Τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού των οικονομικών φορέων 

«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «P & C. DEVELOPMENT 

S.A.», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ» και «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 

γιατί δεν προέβησαν στην παράταση ισχύος των προσφορών τους.

Γ. Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και 

αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου 

Συντήρησης» και την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη της εργοληπτικής εταιρείας ΑΚΩΝ 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,95 %, ήτοι σύνολο δαπάνης έργου κατά την 
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προσφορά, ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και έξι 

λεπτά (1.176.075,06 €) χωρίς ΦΠΑ και συνολικό ποσό με ΦΠΑ (24%) ένα εκατομμύριο τετρακόσιες  

πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και επτά λεπτά (1.458.333,07 €). 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.3 

της Διακήρυξης.

Συνημμένα:

1) Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/189670/26-4-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. 
2) Το μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 26-4-2021 από τον 

συμμετέχοντα «ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
3) Το μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 28-4-2021 από τον 

συμμετέχοντα «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»
4) Το μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ, στις 5-5-2021 από τον 

συμμετέχοντα «AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εσωτερική Διανομή
1. Δ.ΜΕ.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2.Τμήμα Έργων Μουσείων και 
   Πολιτιστικών Κτιρίων 
3. Ελ. Γιοβρή
4. Γιαν. Γιαννόπουλο
5. Αρχείο 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
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