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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός 3Δ Σαρωτή, για την
εκτέλεση της πράξης: «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική
περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής», ενταγμένο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
Α.
1. Το άρθρου 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1191) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
2. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως ισχύει.
3. Του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων».
Β.
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.2690/1999 με τίτλο (Α΄45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
3. 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».
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4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. 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.
6. 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»
με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
7. Του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011
(Α΄226) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
238 του Ν.4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).
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», όπως ισχύει.
10. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
12. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
όπως ισχύει.
13. Του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
2. Τις αποφάσεις
1. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018) «Αντικατάσταση της υπ’
αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/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) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΄Ελεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
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3. Την υπ΄αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016).
4. Της υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-03-2020) Υπουργικής
Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ 21365/19-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΓΙ4653Π4-ΚΟΞ) απόφαση συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24485/28.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΑ4Υ46ΜΤΛΡ-Σ09) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
‘ Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»- «ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με κωδικό ΟΠΣ 2335, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/192140/ 131296/561/318/27.05.2020
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών της Πράξης «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας
μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες
αιχμής – (Τ6ΥΒΠ-00202)» με κωδ. Πράξης/MIS 5056315, στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» «ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» - ΕΣΠΑ
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
8. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του
Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική
έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141.
9. Την ανάγκη για την προμήθεια ενός 3Δ Σαρωτή σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην
προμήθεια ενός 3Δ Σαρωτή στο πλαίσιο της πράξης «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου:
αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις
τεχνολογίες αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ 5056315, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» εκτιμώμενου συνολικού κόστους 10.000,00€
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου:
αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις
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τεχνολογίες αιχμής» με ενάριθμο Κωδικό Πράξης 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141 που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την 01-03-2021 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και
ώρα). Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 02-03-2021. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://www.diaygeia.gov.gr), στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και στον
διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (http://www.amth.gr) ενώ η αναλυτική διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί α)
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr, β)
στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:/diavgeia.gov.gr), γ) στον διαδικτυακό κόμβο
του ΥΠΠΟΑ. (http://www.culture.gr) και δ) στον διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (http://www.amth.gr).
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Α.Μ.Θ.

Αγγελική Κουκουβού
Αρχαιολόγος

