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 ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α) Έχοντας υπόψη:

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως ισχύει,

2. το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020….”, όπως ισχύει, 

3. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

4. το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5. το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…», 

6. το ν.3861/2010 (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”,

7. το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού»,

8. το Π.Δ.97/1999/ΦΕΚ Α'104/26-5-1999 "Έργα συντήρησης και 
αναστήλωσης των μνημείων Ακρόπολης",

9. την υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-
2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
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2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων»,

10. την με Α.Π. 1756/644/Α2/3-4-2017 Απόφαση, της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, Ένταξης της Πράξης: 
«ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020»,

11. την υπ’ αριθ. 824 Υ.Α. με αρ. πρωτ. 46857/25-4-2017 , ένταξης στο ΠΔΕ 
2017, στη ΣΑ Ε1141 του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002192 και ενάριθμο 
2017ΣΕ11410002. 

12.Το με αριθμό πρωτ. ΔΛΜΑΥ-Α/Φ 1.3/176595/1930/23-05-2017 Έγγραφο 
του Υ.Π.Ε./ Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

13.Τις υπ' αρ. 6/11-5-2017. και με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/291539/1786/24-7-
2017 αποφάσεις της Ε.Σ.Μ.Α. και Υ.Σ.Μ.Α. αντίστοιχα, για την προσφυγή 
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια όγκων 
μαρμάρου» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στις 
αποφάσεις αυτές.

14.Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/292019/1789/24-7-2017 έγγραφο της Υ.Σ.Μ.Α. 
προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με το οποίο ζητήθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 
για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
Άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση ββ) του 
Ν.4412/2016.

15.Την 105/2017 απόφαση της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την  οποία παρέχεται 
σύμφωνη γνώμη για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με το Άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β), υποπερίπτωση ββ) 
του Ν.4412/2016.

16.Το με Α.Π. 433469/2592/20-10-2017 έγγραφο της Υ.Σ.Μ.Α. προς την ΕΥΔ  
ΕΠΑΝΕΚ, με το οποίο ζητήθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης για την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 
παράγραφος 2 περίπτωση β), υποπερίπτωση ββ) του Ν.4412/2016.

17.Το Α.Π. 5338/Β3/848/24-10-2017 έγγραφο της  ΕΥΔ  ΕΠΑΝΕΚ., με το 
οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β), 
υποπερίπτωση ββ) του Ν.4412/2016

18.  Την με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΥΣΜΑ/515967/2599/17-10-2018 απόφαση της Υ.Σ.Μ.Α 
ματαίωσης της αρχικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης και επανάληψής της 
με τους ίδιους όρους.

Β) Το γεγονός ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 1 του Ν.4412/2016 «Στις ειδικές 
περιπτώσεις και περιστάσεις ………….. οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και την παράγραφο 2 « 
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:……… β) εάν τα έργα, τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 
λόγους: ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους».

2. Για τη διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείων της Ακρόπολης 
απαιτείται να χρησιμοποιηθεί μάρμαρο ίδιας προέλευσης και ποιότητας με 
αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους.
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3. Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου στη νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού 
όρους, από το οποίο έγινε  η εξόρυξη των μαρμάρων των μνημείων της 
Ακρόπολης δεν λειτουργούν πια.

4. Το πλέον συγγενές προς το αρχαίο μάρμαρο από τα λατομεία της βόρειας 
πλευράς του Πεντελικού, στην περιοχή Διονύσου.

5. Η εταιρεία «Α.Ε.Β.Ε ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -  ΠΕΝΤΕΛΗΣ ……» 
είναι η μόνη που διαθέτει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης  των ως άνω 
λατομείων μαρμάρου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΛΜΑΥ-Α/Φ 
1.3/176595/1930/23-05-2017 Έγγραφο του Υ.Π.Ε./ Γ.Γ. Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών/ Γεν. Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών/ Δ/νση 
Λατομείων Μαρμάρων, και Αδρανών Υλικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ», με προϋπολογισμό 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και με τεχνικές προδιαγραφές αυτές που περιλαμβάνονται στο με 
Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/291539/1786/24-7-2017 έγγραφο της Υ.Σ.Μ.Α., κατ’ 
εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β)  
υποπερίπτωση ββ) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α΄/ 8– 8–2017). 

      2. Η παρούσα κοινοποιείται στην εταιρεία «Α.Ε.Β.Ε ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ -  ΠΕΝΤΕΛΗΣ ……...» που είναι η μόνη που διαθέτει νόμιμη άδεια 
εκμετάλλευσης  των μοναδικών για την περίπτωση της συγκεκριμένης 
προμήθειας λατομείων μαρμάρου, η οποία καλείται εντός προθεσμίας δέκα 
πέντε (15) ημερών, να υποβάλλει τεχνική και οικονομική προσφορά, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας, που εμφαίνονται 
στο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

      3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 14η /11/2018 
και ώρα 14:00.

          Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

      4. Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 4.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 

5.645,17 Ευρώ.
                 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (η προσφορά 
ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για διάστημα έξι (6) μήνες από την 
επομένη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης) , ήτοι μέχρι 15-6-2019, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.

  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

        Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει τα 
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απαιτούμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύμβασης.

  4.2 Τεχνική Προσφορά. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Υ.Σ.Μ.Α. 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), περιγράφοντας πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

  4.3 Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση 
το επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υ.Σ.Μ.Α. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

        Η συνολική τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως.
        Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κόστος του προϊόντος, το κόστος 

των κοπών, το κόστος της μεταφοράς, το κέρδος του προμηθευτή, τις 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός Φ.Π.Α.

        Η τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και αν είναι μηδενικό.

      Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ΄όλη  τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζεται. Αν η προσφερόμενη τιμή θέτει όρο 
αναπροσαρμογής ή καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του 
Προϋπολογισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.4 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, ως ισχύει, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

    4.5 Χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και 
δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία της προσφοράς. 

5.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα βελτίωσης της προσφοράς κατά τη 
διαπραγμάτευση.

6.  Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με 
την Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/418392/2149/29-8-2018 απόφαση της Υ.Σ.Μ.Α.

                                                   

                                                  

Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακριβές Αντίγραφο
Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


