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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Τηλέφωνο: 27210 45310, 45174 
Πληροφορίες: Στεκούλα Αλλοίμονου `  
e-mail: s.alloimonou@uop.gr  
              

 
Αρ. Πρωτ.:  5195 
Καλαμάτα   07-07-2022 
 
ΠΡΟΣ:  
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(ΚΟΙΝΣΕΠ) ΤΡΙΣΩΜΑΤΟΣ ΔΑΙΜΩΝ  
Αραπάκη 85 
176 75 Καλλιθέα  
Τηλ. 6978529213 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Παράδοση 150 τουλάχιστον γεωλογικών δειγμάτων  αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για τον 

εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής – επιστημονικής συλλογής του Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών συνολικού προϋπολογισμού 

€2.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€1.612,90 χωρίς ΦΠΑ) 

(CPV: 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες), 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη : 

1) Το υπ’ αριθμ. 474/31-05-2022 και ΑΔΑΜ 22REQ010687426 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, προϋπολογισμού €2.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.  

2) την υπ’ αριθμ. 1/20-06-2022 συνεδρίαση 88η, Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης, (ΑΔΑ6ΦΚ6469Β7Δ-12Ι) 

3) Την ΑΑΥ 329/21-06-2022 με ΑΔΑ: 6ΜΣΑ469Β7Δ-ΩΩΒ & ΑΔΑΜ: 22REQ010778484, με την οποία 

δεσμεύεται ποσό €2.000,00 στον ΚΑΕ 4121.01, 

4) το απόσπασμα πρακτικών της 14ης /04-05-2022 θέμα 7  Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
5) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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Σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους προαπαιτούμενος 

όρους που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Τόπος Υλοποίησης υπηρεσιών 

Η δαπάνη αφορά στον 

εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής - 

επιστημονικής συλλογής 

με τίτλο “Από τα 

πετρώματα στις 

εργαλειοτεχνίες” του 

Εργαστηρίου Εναλίας 

Αρχαιολογίας, Τμήμα 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και ΔΠΑ 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν παροχή 

150 τουλάχιστον γεωλογικών 

δειγμάτων αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος (πυριτόλιθοι, 

ηφαιστειακά πετρώματα) από την 

Ηπειρωτική Ελλάδα (Θεσσαλία, 

Ήπειρος, Μακεδονία) 

Εργαστήριο Ενάλιας 

Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και ΔΠΑ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Σύνολο  Ομάδας   

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24% 1.612,90 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 2.000,00 

 

 Στόχος της δαπάνης είναι η τεκμηρίωση της γεωγραφικής κατανομής διαφορετικών πηγών και ειδών λίθου 

από την Ηπειρωτική Ελλάδα (Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία), χάριν της κατανόησης της  παράκτιας 

διακίνησης αρχαιολογικών τεχνημάτων από αντίστοιχες πρώτες ύλες, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού – 

επιστημονικού έργου του Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας, διά του εμπλουτισμού της συλλογής 

αναφοράς με τίτλο «Από τα πετρώματα στις εργαλειοτεχνίες». 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα κάτωθι: 

 να τηρεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Μαΐου 2023. 

 να παρέχει λεπτομερή ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής στο αρμόδιο άτομο (Αν. Καθ. Κα Ευγενία 
Γιαννούλη) καθ’ όλη τη διάρκεια.              

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Μαΐου 2023.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ -  ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό, κάτοχο  της  απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Πτυχίο Εμπειρία σε μήνες/έτη Αναφορά αποδεικτικών εγγράφων (αντίγραφα 

τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εμπειρίας) 

1. Επιστημονική 

ειδίκευση στην 

Εποχή του 

Λίθου 

(Παλαιολιθική, 

Μεσολιθική, 

Νεολιθική) 

Τουλάχιστον 10 έτη από 

το έτος απόκτησης της 

διδακτορικής διατριβής 

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος, όπου 

συμπεριλαμβάνονται τα προηγούμενα. 

Παροχή σχετικών Βεβαιώσεων. 

2.  Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις στο 

αντικείμενο της Εποχής 

του Λϊθου Παλαιολιθική-

Μεσολιθική-Νεολιθική. 

Συμμετοχή σε συναφή 

ερευνητικά έργα. 

Ερευνητική εμπειρία σε 

εργαστηριακό 

περιβάλλον.       

Διδακτική εμπειρία σε 

προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

 
Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 

απαιτήσεις (επαγγελματικά προσόντα και υποχρεώσεις αναδόχου) που περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Ο προϋπολογισμός για την υπηρεσία ανέρχεται έως του ποσού των €2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, ήτοι €1.612,90 πλέον Φ.Π.Α. 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται : 

Υποβολή Προσφοράς για την Πρόσκληση « Παράδοση 150 τουλάχιστον γεωλογικών δειγμάτων 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής-επιστημονικής συλλογής του 

Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας του ΤΙΑΔΠΑ», έγγραφες προσφορές με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής στις 15/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση: 

 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος 
Τ.Κ 24150, Καλαμάτα 





4 

 

 

Αρμόδιος : Αλλοίμονου Στεκούλα, τηλ. 27210 45173, 45174 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

 

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η προσφορά υποβάλλεται εντύπως και περιλαμβάνει τα εξής:  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) η οποία  

αναγράφει τα εξής: 
 

α. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 
73 και 74 του Ν.4412/2016.  
β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 
σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,  
 

2. Οικονομική προσφορά η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
(το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό). 
 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet ή καταστατικό ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή έναρξη επιχείρησης για ατομική κτλ) 

 

4. Φορολογική ενημερότητα 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 4121.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
του έτους 2022.  
 
Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-

δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής-καλής 

εκτέλεσης των αντίστοιχων τμημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Γεώργιος Παναγόπουλος 

 
 
 

Παρασκευή Τσετσώνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:  

Διεύθυνση:  

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 

Email επικοινωνίας:  

Τηλ.:  

 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 

 
Τιμή 

μονάδας 

 
Σύνολο 

 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ ……%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Καθαρή Αξία ολογράφως: ………………………………………………….. 

Συνολική αξία ολογράφως: ……………………………………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………… 

 

Υπογραφή – σφραγίδα υποψηφίου 

 




