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Θέμα: Απόφαση παράτασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης 

«Ηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  Διευθυντής του Μουσείου  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 

2. του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),  

3. των άρθρων 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42 παρ.1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” 
(Α' 42). 

4. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα του άρθρου 59 αυτού «Άρση 
περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

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

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

7. του ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

9. του π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

10. του ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

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

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

διατάξεις».  



12. 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». 

13. του π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.   

14. 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”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 

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

προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

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

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

16. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 
248). 

17.  του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”. 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”. 

20. του π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν  κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και 
Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το 
μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

21. του ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του 
από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του 
Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 
3919/2011 (Α΄32). 

22. της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2519) 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 
της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

23. της Εγκυκλίου 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του 
Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

24. της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. 
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή 
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» 
(Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 
(Α’ 226). 

25. της με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου 



μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

26. της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

27. της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του 
έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα 
ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

28. της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 
Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

29. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών διατάξεων 
(πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλων διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας 
σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

30. των ισχύουσων προδιαγραφών για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

31. της υπ’αρίθμ 14.1/267/05.03.2021 Απόφασης του ΔΣ του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την έγκριση του διαγωνισμού 

32. της υπ’αρίθμ 789/31.05.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008692029) αναλυτικής 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ηλεκτρολογικός και λοιπός 
εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός 

νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», 

εκτιμώμενης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% , έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30 

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

(www.petrifiedforest.gr). 

 

 

Ο Διευθυντής 



Νικόλαος Ζούρος 


