
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  

για απευθε ίας  ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών  με τ ίτλο  
 

 

Εργασίες αποτύπωσης 

απολιθωματοφόρων θέσεων  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 
2020»   

 

 



 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

  

 

 

 

 
Μυτιλήνη, 27/11/2020 

Αρ. πρωτ.: 1796 

Πληροφορίες: Νικόλαος Ζούρος  ΠΡΑΞΗ: 
Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής 
Σιγρίου 

Tαχ. Διεύθυνση: Σίγρι Λέσβου  
Ταχ. Κώδικας: 811 00                          
Τηλέφωνο: 2251047033  ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 

Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων Fax: 2251047033  
e-mail: lesvospf@otenet.gr  

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

Είδος Σύμβασης: Υπηρεσία 

Τίτλος Σύμβασης: Εργασίες αποτύπωσης απολιθωματοφόρων θέσεων 

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2020 

Προϋπολογισμός: Μικτό ποσό 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
κρατήσεων. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Απευθείας ανάθεση 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/11/2020 

Τόπος παραλαβής Αναλυτικής 
Διακήρυξης: 

 

Κέντρο Πληροφόρησης 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο: 2251047033, Φαξ: 2251047033 
e-mail: lesvospf@otenet.gr, URL: http//www.lesvosmuseum.gr   

Τόπος διενέργειας Πρόσκλησης: Κέντρο Πληροφόρησης 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο: 2251047033, Φαξ: 2251047033 
e-mail: lesvospf@otenet.gr, URL: www.lesvosmuseum.gr   

Χρηματοδότηση: Η παρούσα Υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» 

 

mailto:lesvospf@otenet.gr
mailto:lesvospf@otenet.gr


   

 

  

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

  

 

 

 

 
Μυτιλήνη,27/11/2020 

Αρ. πρωτ.:1796  

  
Πληροφορίες : Νικόλαος Ζούρος ΠΡΑΞΗ: 

Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής Σιγρίου 
Tαχ. Διεύθυνση : 8ης Νοεμβρίου 17 

Ταχ. Κώδικας : 811 00                          
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 

Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων 
Τηλέφωνο : 2251047033 

Fax : 2251047033 

e-mail : lesvospf@otenet.gr  

   

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της  

παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης απολιθωματοφόρων 

θέσεων». 

 

 

 

Α Π ΟΦ ΑΣ Η  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του 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. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  



   

 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του 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”, 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 

167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 

των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» .   

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  



   

 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. Την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018) 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «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 2014 – 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (ΥΠΑΣΥΔ-1η 

έκδοση/31.7.2015), όπως ισχύει.  

22.  Την με αρ. πρωτ.:. Οικ. 105190/12-06-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠ. 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) με 

την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο «Οδικός άξονας 

Καλλονής – Ερεσού – Σιγρίου Λέσβου». 

23. Την με αρ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/Ο/5277/14-10-2010 Απόφαση Γενικού Διευθυντή 

Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική μελέτη: α) Οδοποιίας, 

β) Ισόπεδων Κόμβων και γ) Αποχέτευσης / Αποστράγγισης, για τον Οδικό Άξονα 

Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου. 

24. Την υπ’ αριθ. Δ1/2625/29-09-2011 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με την 

οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 44.500.000,00 € σε βάρος 

των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2011ΣΕ07180014 της ΣΑΕ-071/8, για την 

δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

- ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και ορίσθηκε για την εκτέλεση των εργασιών του υπόψη 

έργου, Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Οδών και Γεφυρών (β’) της 

Δ/νσης Οδικών Έργων Δ1 και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Οδικών Έργων. 

25. Τις με αρ. πρωτ.: Δ1/3174/10-10-2011 και αρ. πρωτ.: Δ1/ο/370/2-02-2012 

αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ1, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου. 

26. Την με αρ. πρωτ.: Δ1/1347/16-05-2012 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ,ΔΙ., με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 27-03-2012 δημοπρασίας του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με 

προϋπολογισμό υπηρεσίας 39.515.400,00 € και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 

στην κοινοπραξία «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ=4,17 %), και συνολική 

δαπάνη 38.004.088,80 € η οποία αναλύεται σε 21.718.323,37 € για εργασίες, 

3.909.298,21 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 2.306.485,94 € για Απρόβλεπτα, 2.831.304,00 € 

για Δαπάνη Ασφάλτου, 488.383,22 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. (Ασφάλτου), 1.508.350,78 € 

για Αναθεώρηση και 5.241.943,28 € δαπάνη ΦΠΑ (16%). 



   

 

27. Την από 10-09-2012 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

Κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», για την ανάθεση των εργασιών του έργου του θέματος, με 

συμβατική συνολική ημερομηνία ολοκλήρωσης, (36) μήνες, ήτοι μέχρι 09-09-

2015. 

28. Το με αρ. πρωτ. 1213/16-09-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου), προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1, που γνωστοποιεί απαιτήσεις σχετικά με την προστασία απολιθωμάτων του 

Απολιθωμένου Δάσους. 

29. Το με αρ. πρωτ. 1336/15-10-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου) προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1 και την ανάδοχο εταιρεία, που αποστέλλει έκθεση για την προστασία 

απολιθωμάτων του Απολιθωμένου Δάσους. 

30. Το με αρ. πρωτ. 1433/04-11-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου) προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1 και την ανάδοχο εταιρεία, που αποστέλλει έκθεση καταγραφής ευρημάτων 

απολιθωμάτων του Απολιθωμένου Δάσους.  

31. Την με αριθ. πρωτ. Δ1/4861/19-12-2013 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.με την 

οποία εγκρίθηκε: α) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) σ’ ότι 

αφορά στην 1η Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης όπως συντάχθηκε από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ1β) και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη 

Αρχή (Δ1), συνολικής δαπάνης 38.004.088,80 € (με ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο 

με την Αρχική Σύμβαση και αναλύεται σε 26.216.808,83 € για εργασίες με 

Γ.Ε.&Ο.Ε., 1.717.298,69 € για απρόβλεπτα, 3.319.687,22 € για δαπάνη ασφάλτου 

με Γ.Ε & Ο.Ε., 1.508.350,78 € για αναθεώρηση και 5.241.943,28 € για Φ.Π.Α. και 

β) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τρεις (3) Νέες Τιμές με συνολική δαπάνη 

των αντίστοιχων εργασιών 589.180,61 € με ΓΕ & Ο.Ε.. 

32. Την με Α.Π. Δ1 / 4735/8-1-2014 Απόφαση, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, 

με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του 

έργου μέχρι 09/09/2016. 

33. Την με αριθ. πρωτ. ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ. 11/30-10-2014 Απόφαση Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία ορίζει την Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) Προϊσταμένη Αρχή του υπόψη έργου και 

το τμήμα Κατασκευής ‘Εργων Αθήνας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ ως Δ/νουσα Υπηρεσία. 

34. Την με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/ΟΙΚ.60/13-11-2014 Απόφαση του Προϊστάμενου του 

Τμήματος Κατασκευής Έργων Αθήνας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. με την οποία ορίζει την 

ομάδα επίβλεψης για την κατασκευή του έργου θέματος. 

35. Την με αρ. πρωτ. 5964/15-12-2014 Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με την οποία 

ανακλήθηκε η με αρ. πρωτ. 2784/18-08-2011 Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ένταξης 

της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-

2013». 



   

 

36. Το με αρ. πρωτ.: ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/Οικ.1890/26-5-2015 έγγραφό της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ 

προς το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. 

Ν. Λέσβου), όπου ζητεί ενημέρωση σχετικά με τα ευρήματα απολιθωμάτων στην 

περιοχή του έργου. 

37. Το με αρ. πρωτ.: 722/29-06-2015 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

που ενημερώνει ότι απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών στην περιοχή εποπτείας και 

ότι δεν ισχύουν προγενέστερες άδειες που το επέτρεπαν. 

38. Το με αρ. πρωτ.: 744/02-07-2015 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

που ενημερώνει σχετικά με την πληθώρα των ευρημάτων απολιθωμάτων που 

έχουν εντοπιστεί κατά την εκτέλεση του έργου. 

39. Την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/5158/03-07-2015 Απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή Υποδομών με την οποία εγκρίθηκαν Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες, 

συνολικής δαπάνης 1.082.234,64 ευρώ για την προστασία των παρακείμενων 

απολιθωμάτων και κτισμάτων, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή εξέλιξη του έργου. 

40. Την με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/ΟΙΚ.3076/22-09-2015 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου 

της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε Αθήνας) της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ που αφορά στην 

Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/οικ.60/13-11-2014 ως προς 

τον ορισμό του Επιβλέποντος για το έργο του θέματος. 

41. Το με αρ. πρωτ.: 071/12-01-2016 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

όπου αποστέλλει περιοδική έκθεση με τίτλο «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ». 

42. Το από 2 Μαρτίου 2016, υποβληθέν «Πρακτικό παρακολούθησης κατά την 

εκτέλεση εργασιών υπό την εποπτεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου», από την ορισθείσα επιτροπή, από το ΤΚΕ 

Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: ΑΘ.ΦΚ75.00/Οικ.1731/13-

05-2015, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (07-07-2015) Απόφαση του Προϊσταμένου του 

τμήματος ΤΚΕ Αθήνας. 

43. Το με αρ. πρωτ.: 277/08-03-2016 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), που υποβάλλει στην 

ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, Έκθεση Ανασκαφής και Προστασίας απολιθωμάτων Απολιθωμένου 

Δάσους στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής 

– Σιγρίου». 

44. Το με αρ. πρωτ.: ΑΘ/ΦΚ75.00/ΟΔ/ΟΙΚ/920/22-3-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας (ΤΚΕ Αθήνας) με το οποίο υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή 

ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ο προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε. του έργου, που υπογράφηκε χωρίς 

επιφύλαξη από τον ανάδοχο και περιλάμβανε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1η Σ.Σ.Ε. 

Στην αιτιολογική έκθεση της 1ης Σ.Σ.Ε. αναλύονται οι λόγοι σύνταξης αυτής, 

κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι η επιβληθείσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους διαφοροποίηση του συμβατικού τρόπου εκσκαφής, 



   

 

παρουσία μάλιστα και εκπροσώπων αυτού, λόγω της ύπαρξης πληθώρας 

ευρημάτων του Απολιθωμένου Δάσους σε μεγάλο μήκος (21 χλμ.). 

45. Το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/2210/14-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ 

προς την Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 

του έργου του θέματος. 

46. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4421/26-04-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής 

Αρχής προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ με το οποίο ζητήθηκε μεταξύ άλλων να προηγηθεί η 

έγκριση από Ελεγκτικό Συνέδριο της 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια θα γίνει η 

προέγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Διαχειριστική Αρχή.. 

47. Την με αρ. πρωτ.:7603/29-06-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001063 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-

2020». 

48. Την με αρ. πρωτ.:.ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/3540/30-6-2016 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας για 

την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου κατά (1) έτος, ήτοι μέχρι 09-09-2017. 

49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 7788/4-7-2016 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: 

«Τροποποίηση οικονομικών στοιχείων ΣΑΕ 071/8και 271/1 Π.Δ.Ε.». 

50. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα 

Κατασκευών (Αρ. Πράξης 1, Συνεδρίαση 22 της 04-08-2016) υπέρ της έγκρισης 

σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος με 

τον ίδιο ανάδοχο «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».Την υπ’ αρίθμ Α.Π. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/οικ.5515/ 04-08-

2017 Απόφαση του Υπουργού υποδομών και μεταφορών  

51. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2260/94 «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου 

Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 1994/Α/204), τις διατάξεις του Π.Δ. 

183/1996 ‘Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου’ (Φ.Ε.Κ. 1995/Α/96), 

52. Το τεύχος Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό Έργου που συντάχθηκε από το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

53. Το από 30/04/2020 3ο Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκτέλεση 

του Υποέργου 6 με τίτλο «Έρευνες και Εργασίες Απολιθωμάτων» στο πλαίσιο της 

Πράξης-Έργου «Κατασκευή/ Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Καλλονής-Σιγρίου 

Λέσβου» 



   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίας (1) θέσης για 

την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης απολιθωματοφόρων θέσεων», 

στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» 

της Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής Σιγρίου» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020». Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας 

ανέρχεται στο μικτό ποσό των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των 

κρατήσεων. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελούν οι εργασίες αποτύπωσης απολιθωματοφόρων 

θέσεων στην περιοχή Σιγρίου. Τα ανωτέρω αποτελούν και παραδοτέα της Σύμβασης. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):  

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ   

β. Επιθυμητός επιπλέον προπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο  

γ. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο  

δ. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης  

ε. Άριστη γνώση των προγραμμάτων AutoCAD 

στ. Δυνατότητα μετακίνησης με ιδία μέσα στην περιοχή έρευνας 

4. Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία του Κέντρου 

Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 8ης 

Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033, τηλεομοιοτυπία: 

2251047033), στις 07.12.2020 και ώρα 09:00 π.μ.  Προσφορές που θα κατατεθούν 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά 

επιστρέφονται. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση έχουν φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

6. Η εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

7. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού 

Άξονα Καλλονής Σιγρίου», Υποέργο 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων». 

8. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 

Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033, τηλεομοιοτυπία: 2251047033) όλες τις εργάσιμες 



   

 

ημέρες και ώρες, έως και την 07.12.2020. Όσοι ενδιαφέρονται να παραλάβουν την 

προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία τους [ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail)]. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής με URL: http://www.lesvosmuseum.gr. (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου). 

9. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και να έχουν λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 7/12/2020 και ώρα 09.00 π.μ., σε έντυπη μορφή 

στην διεύθυνση 8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη, με έναν από τους εξής τρόπους: 

α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικά, γ) μέσω courier.  

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α. Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη 

των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα:  

Τίτλος Σπουδών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να αναγράφεται ο βαθμός και 

το έτος κτήσης αυτών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για 

την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας 

απαιτούνται: Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης(‐εων) ή 

επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις 

οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου. 

Εναλλακτικά καρτέλα ενσήμων ή δήλωση από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο, ή 

αντίγραφα τιμολογίων.  

Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων  

Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία βιογραφικού 

σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και αληθή  



   

 

 

10. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη δίνονται από τον κ. Νικόλαο Ζούρο, 

Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

 

 Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

ο Διευθυντής 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ 

 

 

 


