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Έγκριση Πρακτικών (Α΄ & Β΄) Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για
την επιλογή προσωρινού Αναδόχου που αφορά στις διαδικασίες σύναψης και
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημόσιας Σύμβασης για το Υποέργο 4 με
τίτλο «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του
Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» και με κωδικό
MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α.

β.
γ.
δ.
ε.

του άρθρου 81 με τίτλο «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του
ν.1958/1991 (Α΄ 122) με τίτλο «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές
Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.2121/1993 (Α΄ 25) με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει.
του ν.2690/1999 (Α΄ 45) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.2859/2000 (Α΄ 248) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
του ν.3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

στ.

του ν.3310/2005 (Α΄ 30) με τίτλο «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως ισχύει.
ζ.
του ν.3614/2007 (Α΄ 267) με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
ισχύει.
η.
του ν.3861/2010 (Α΄ 112) µε τίτλο «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.
θ.
του ν.4013/2011 (Α΄ 204) με τίτλο «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ι.
του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του
ν.4024/2011 (Α΄ 226) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
ια. του ν.4129/2013 (Α΄ 52) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως ισχύει.
ιβ. της §Ζ με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές», του ν.4152/2013 (Α' 107) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.
ιγ. του ν.4155/2013 (Α΄ 120) με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιδ. του ν.4250/2014 (Α΄ 74) με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως
ισχύει.
ιε. του ν.4270/2014 (Α΄ 143) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιστ. του άρθρου 29 με τίτλο «Προσωπικό έργων εκτελούμενων δι’ αυτεπιστασίας», του
ν.4314/2014 (Α΄ 265) με τίτλο «Προσωπικό έργων εκτελούμενων δι’
αυτεπιστασίας», όπως ισχύει.
ιζ. του άρθρου 4 περί μη καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ πριν από την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης, και του άρθρου 21 με τίτλο «Αμοιβές συλλογικών
οργάνων», του ν.4354/2015 (Α΄ 176) με τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως
ισχύει.
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ιη.

του ν.4412/2016 (Α΄ 147) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
ιθ. του άρθρου 43 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», του
ν.4605/2019 (Α΄ 52) με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
κ.
του Π.Δ. 82/1996 (Α΄ 66) με τίτλο «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
κα. του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
κβ. του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
κγ. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) με τίτλο «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.
κδ. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως ισχύει.
κε. του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών», όπως ισχύει.
κστ. του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως ισχύει.
κζ. του Π.Δ. 24/2019 (Α΄ 39) με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
όπως ισχύει.
κη. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
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Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56902/215/19.05.2017 Υ.Α (Β΄ 1924) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57654/22.05.2017 Υ.Α (Β΄ 1781) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4037/16.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΕ0Κ7ΛΚ-Ε2Ε) απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ένταξη της Πράξης ‘‘Οργάνωση μόνιμης έκθεσης
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’ με Κωδικό ΟΠΣ
5007851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 2014-2020’’».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 215435/13.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΚ747ΛΚ-ΩΧ6) απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο
‘‘Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός
αποθηκών’’ και Κ.Α. 2017ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5007851) της ΣΑΕΠ 002/1 της
Περιφέρειας Κρήτης».
Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/
2990/02.02.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1223/28.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΤΣ7ΛΚ-ΒΓΣ) απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης ‘‘Οργάνωση μόνιμης
έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’ με
Κωδικό ΟΠΣ 5007851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 2014-2020’’».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υ.Α. (Β΄ 1822) του
ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο ‘‘Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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’ ’’».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 789/07.02.2019 (6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ) Τεχνική Οδηγία της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Υπαγωγή στην έννοια
του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και
ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο
(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν.4605/2019».
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Την υπ’ αριθ. πρωτ. 236210/25.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΥ7ΛΚ-ΓΧ8) απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «1ης τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του
έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
και εξοπλισμός αποθηκών’’ και Κ.Α. 2017ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5007851) της ΣΑΕΠ
002/1 της Περιφέρειας Κρήτης».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 505/03.02.2020 (ΑΔΑ: Ψ2707ΛΚ-Η3Π) απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης ‘‘Οργάνωση μόνιμης
έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’ με
Κωδικό ΟΠΣ 5007851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 2014-2020’’».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΑΔΑ:
9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) Υ.Α (Β΄ 912) του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/182148/5665/1187/21.04.2020 (ΑΔΑ:
6ΤΠΦ4653Π4-0ΛΘ) Υ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών
με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου
οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3641/03.08.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο
‘‘Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο
και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών’’ Α/Α 4 της Πράξης 5007851».
Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/445398/313963/4646/2475/
18.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ64653Π4-ΠΛΘ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης με την ευθύνη
των διαδικασιών σύναψης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημόσιας
σύμβασης που αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο ‘‘Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών
από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων
αποθηκών’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση μόνιμης
έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» και με
κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων’’.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/453407/319788/4743/
2530/24.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΗ44653Π4-Ξ7Ρ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων με θέμα «Διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την
επιλογή Αναδόχου που αφορά στις διαδικασίες σύναψης και παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου δημόσιας σύμβασης για το Υποέργο 4 με τίτλο ‘‘Μεταφορά εκθεμάτων
και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ευρημάτων αποθηκών’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση
μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’
και με κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/460970/325336/4836/2594/
27.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΣΕ4653Π4-ΒΘΦ) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων με θέμα «Τεύχος Διακήρυξης 02/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο ‘‘Μεταφορά εκθεμάτων και
αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων
αποθηκών’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση μόνιμης
έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» και με
κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων’’.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/462329/326350/4868/2613/
28.08.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Περί διαβίβασης
στοιχείων που αφορούν στον υπ’ αριθ. 96195 διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
στη Διακήρυξη 02/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/478468/337924/5071/2737/
06.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Περί διαβίβασης
στοιχείων που αφορούν στον υπ’ αριθ. 96195 διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
στη Διακήρυξη 02/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/471236/332853/4991/2700/
07.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Περί χορήγησης
διευκρινίσεων που αφορούν στον υπ’ αριθ. 96195 διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
και στη Διακήρυξη 02/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/485060/342710/5143/2773/
11.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Χορήγηση
βεβαίωσης επίσκεψης του κου.Γιαννακόπουλου Ιωάννη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/491479/347354/5219/2817/
15.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Χορήγηση
βεβαίωσης επίσκεψης των κκ.Λούζη και Κυριακόπουλου στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/525476/371557/5574/3009/
28.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Χορήγηση
βεβαίωσης επίσκεψης του κου.Στεφανίδη Χρήστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/525477/371558/5575/3010/
28.09.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Περί διαβίβασης
στοιχείων που αφορούν στον υπ’ αριθ. 96195 διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
στη Διακήρυξη 02/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
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Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/552372/391042/5891/3225/
07.10.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα «Διαβίβαση
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης (εγγυητική επιστολή) προς επαλήθευση
εγκυρότητας».
27. Την υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/573272/406265/6145/
15.10.2020 τηλεομοιοτυπία με διακριτικό αριθμό No.7486 P.1 από τη Διεύθυνση
(Δ3) Χρηματικών Παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με
την οποία πιστοποιείται η γνησιότητα του υπ’ αριθ. 806482/23.09.2020
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης χρηματικού ύψους 1.869,79€ που εκδόθηκε
για λογαριασμό του κου.Στεφανίδη Χρήστου του Θεοδώρου.
28. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/576572/408558/6188/16.10.2010
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την εκτέλεση του Υποέργου
4 με τίτλο «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του
Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851.
29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/585202/414616/6262/21.10.2020
ιστορικό επικοινωνίας (στις 20/10/2020 και ώρα 22:50:28) που ανακτήθηκε μέσα
από την ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αφορά στο ενημερωτικό μήνυμα
της Αναθέτουσας Αρχής για την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς για την εν θέματι διαγωνιστική
διαδικασία.
30. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/589684/417745/6294/22.10.2020
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών
στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων για την εκτέλεση του Υποέργου 4 με τίτλο «Μεταφορά
εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και
εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός
αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851.
31. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από την Περιφέρεια Κρήτης για την
ενταγμένη Πράξη (MIS 5007851) με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών», και με ενάριθμο
κωδικό ΣΑ2017ΕΠ00210015.
26.

Αποφασίζουμε
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_____Α_____
την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων Πρακτικών Παραλαβής, Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης των (i) Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (βλ. 28), και
(ii) Οικονομικών Προσφορών (βλ. 30) που αφορούν στην επιλογή προσωρινού Αναδόχου, με
σκοπό τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και
την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό στο πλαίσιο του Υποέργου 4, της Πράξης με τίτλο
«Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών»
και με κωδικό MIS 5007851.
_____Β_____
Την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού Αναδόχου, μέσω της «Επικοινωνίας» στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών όπως καθορίζονται ειδικότερα στα
έγγραφα της σχετικής Σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (βλ. άρθρο 103,
του ν.4412/2016).
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_____Γ_____
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί συνοδεία των Πρακτικών Α΄ & Β΄ (βλ.28 & 30, αντίστοιχα)
στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό κόμβο του
ΥΠ.ΠΟ.Α.>Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων>Διεθνείς Διαγωνισμοί>Διεθνής δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμός για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών (Υποέργο 4) από το παλαιό κτήριο του
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών (MIS 5007851),
έπειτα και από την κοινοποίηση αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες του εν θέματι
διεθνούς Διαγωνισμού.
Επισυνάπτονται:
Πρακτικά (Α΄ & Β΄) Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης (i) των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (7 σελίδες), και (ii) των Οικονομικών Προσφορών
(5 σελίδες), ως εμφανίζονται αντίστοιχα στο προοίμιο της παρούσας Απόφασης (βλ. 28 & 30).
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Ελένη Παπαδοπούλου
Αρχαιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
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με τίτλο «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου
στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και
εξοπλισμός αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων.
Σήμερα Τρίτη στα Χανιά, 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:40, στα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων (Στοά Βαρδινογιάννη - 4ος όροφος) συνήλθε η Επιτροπή που
ορίστηκε

με

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/445398/

313963/4646/2475/18.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ64653Π4-ΠΛΘ) απόφαση της Προϊσταμένης
της Εφ.Α. Χανίων, Δρ.Παπαδοπούλου Ελένης, προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 96195 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για τη Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/460970/325336/4836/2594/27.08.2020

(ΑΔΑ:

ΩΩΣΕ4653Π4-ΒΘΦ) και θέμα «Τεύχος Διακήρυξης 02/2020 Διεθνούς Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο ‘‘Μεταφορά εκθεμάτων και
αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων
αποθηκών’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση μόνιμης έκθεσης
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’ και με κωδικό MIS
5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής -που είχε απαρτία- παρέστησαν τα εξής τακτικά μέλη:
1. Αχτύπης Διονύσιος, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και με βαθμό Α΄,
ως πρόεδρος.
2. Πρωτοπαπαδάκη Ευτυχία, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων ΠροϊστορικώνΚλασικών και με βαθμό Α΄, ως μέλος.
3. Τζανακάκη Αικατερίνη, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών-Κλασικών και
με βαθμό Α΄, ως γραμματέας.

Ακολουθούν τα τρία (3) στάδια των εργασιών:
Στάδιο 1
Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020
2
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο
του Μουσείου στο νέο και την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό, όπως και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:
Ο διαγωνισμός της εν θέματι Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων, και έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνιστικού
συστήματος, τον αριθμό 96195. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήταν -σύμφωνα με τη Διακήρυξη- η 1η Οκτωβρίου 2020 και η ώρα 16:00:00, ενώ η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίστηκε η 6η Οκτωβρίου 2020 και ώρα
11:00:00.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, την 6η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00, συνδέθηκε
στο σύστημα για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών με
τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 96195 και διαπίστωσε ότι, αφενός ο διαγωνισμός

ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου, ότι έχει
υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό μια (1) προσφορά:

1

Προμηθευτής

Ημερομηνία & ώρα
υποβολής προσφοράς

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

01/10/2020 • 14:43:29

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. Στη συνέχεια ο πρόεδρος, το μέλος, και η
γραμματέας της Επιτροπής που διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθεί ηλεκτρονικά η προσφορά. Αμέσως μετά την
παραπάνω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε στις 06/10/2020 • 11:03:17

-

συγκεκριμένα, ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»- με
3

αποτέλεσμα να είναι δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Επισημαίνεται
ότι, ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού, σύμφωνα με
τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. υποκεφάλαιο 3.1.1, σελ.34), αυτό θα
πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά
είχε λάβει από το σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος:

1

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

192265

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης.

Στάδιο 2
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το
παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό, τις
προηγούμενες εργασίες της, όπως και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του εν θέματι
Διαγωνισμού, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος τον 192265) που
κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ», αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική
αντιστοιχία των συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν
θέματι Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η
πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των
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Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε η
πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ.κεφάλαιο 2,
σσ.13-33) στο σύνολό τους.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προχώρησε στην
αποσφράγιση του φακέλου με τα έντυπα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς που
κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ» και που είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα (όπως υποχρεώνει η Διακήρυξη
στο υποκεφάλαιο 2.4.2.5, σσ.30-31) με συστημένη αλληλογραφία μέσω εταιρίας
ταχυμεταφορών

στις

02/10/2020

(αριθ.

εισερχ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/552372/391042/5891/07.10.2020).
Αφού μονογράφηκαν, σφραγίστηκαν και διατρήθηκαν οι σελίδες τους από τα
μέλη της Επιτροπής, εξετάστηκε ενδελεχώς, τόσο η εγκυρότητα και η ακρίβεια, όσο
και η πληρότητα και η αριθμητική αντιστοιχία των υποβληθέντων εντύπων στοιχείων
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε

η πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης στο σύνολό
τους (βλ. κεφάλαιο 2, σσ.13-33).
Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή του προμηθευτή με την επωνυμία
«ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων στις 23/09/2020 και φέρει ως διακριτικό Γραμματίου
Συστάσεως Παρακαταθήκης τον αριθμό 806482, η Επιτροπή αποφάσισε να
προχωρήσει μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων στον έλεγχο της εγκυρότητας
αυτής (όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο 2.1.5, σελ.15) με το υπ’
αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/552372/391042/5891/3225/07.10.2020
εξερχόμενο έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα
«Διαβίβαση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης (εγγυητική επιστολή) προς
επαλήθευση εγκυρότητας».
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της έντυπης αποσφράγισης
και του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων &
ηλεκτρονικών) του προμηθευτή με την επωνυμία «ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Στάδιο 3
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το
παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό, τις
προηγούμενες εργασίες της, όπως και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:

i.

Η εγγυητική επιστολή του προμηθευτή με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων στις 23/09/2020 και φέρει ως διακριτικό
Γραμματίου

Συστάσεως

Παρακαταθήκης

τον

αριθμό

806482,

ελέγχθηκε και επαληθεύτηκε η εγκυρότητά της με την από Πέμπτης, 15

Οκτωβρίου 2020 και ώρας 12:10 τηλεομοιοτυπία με διακριτικό αριθμό
Νο.7489 από τη Διεύθυνση (Δ3) Χρηματικών Παρακαταθηκών του
Ταμείου

Παρακαταθηκών

και

Δανείων

(αριθ.

εισερχ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/573272/406265/6145/15.10.2020).
ii.

Τα περιεχόμενα (έντυπα και ψηφιακά) του φακέλου Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τους
απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ.κεφάλαιο 2, σσ.13-33) στο
σύνολό τους.

iii.

Ο προμηθευτής με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ» υπέβαλε τη μοναδική προσφορά στον εν θέματι
Διαγωνισμό, και όπως απαντάται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων σε σχετική ερώτηση εάν καθίσταται νοητή η
ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία έχει υποβληθεί
μόνο μία προσφορά (Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις με Α/Α 25) δύναται
να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

6
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται τη συνέχεια της διαδικασίας, την
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή με την επωνυμία
«ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», και κοινοποιεί το παρόν Πρακτικό, αφού
καταχωριστεί στο πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, στη χειριστή του
υπ’ αριθ. 96195 Διαγωνισμού, Δρ.Παπαδοπούλου Ελένη, μέσω ενεργειών
«Επικοινωνίας» στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς έγκριση.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και περί ώρα 14:41 της
16ης Οκτωβρίου 2020, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως
ακολουθεί:
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Διονύσιος Αχτύπης

Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη

Αικατερίνη Τζανακάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4

1

με τίτλο «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου
στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και
εξοπλισμός αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων.
Σήμερα Τετάρτη στα Χανιά, 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:46, στα γραφεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων (Στοά Βαρδινογιάννη - 4ος όροφος) συνήλθε η Επιτροπή
που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/445398/
313963/4646/2475/18.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ64653Π4-ΠΛΘ) απόφαση της Προϊσταμένης
της Εφ.Α. Χανίων, Δρ.Παπαδοπούλου Ελένης, προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 96195 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για τη Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/460970/325336/4836/2594/27.08.2020

(ΑΔΑ:

ΩΩΣΕ4653Π4-ΒΘΦ) και θέμα «Τεύχος Διακήρυξης 02/2020 Διεθνούς Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο ‘‘Μεταφορά εκθεμάτων και
αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων
αποθηκών’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Οργάνωση μόνιμης έκθεσης

νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών’’ και με κωδικό MIS
5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων».
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής -που είχε απαρτία- παρέστησαν τα εξής τακτικά μέλη:
1. Αχτύπης Διονύσιος, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και με βαθμό Α΄,
ως πρόεδρος.
2. Πρωτοπαπαδάκη Ευτυχία, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων ΠροϊστορικώνΚλασικών και με βαθμό Α΄, ως μέλος.
3. Τζανακάκη Αικατερίνη, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών-Κλασικών και
με βαθμό Α΄, ως γραμματέας.

Ακολουθούν τα δύο (2) στάδια των εργασιών:
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Στάδιο 1
21 Οκτωβρίου 2020

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη (α) την υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο
του Μουσείου στο νέο και την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό, (β) το νομικό πλαίσιο
που

διέπει

τον

εν

λόγω

Διαγωνισμό,

(γ)

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/576572/408558/6188/16.10.2020

το

υπ’

αριθ.

προηγούμενο

πρωτ.

Πρακτικό

Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την εκτέλεση του Υποέργου 4 με τίτλο «Μεταφορά
εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και
εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός
αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851, και (δ) το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/585202/414616/6262/21.10.2020

ιστορικό

επικοινωνίας

(20/10/2020  22:50:28) που ανακτήθηκε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αφορά στο ενημερωτικό μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής για την
ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς,
παρατήρησε τα εξής:
Ο Διαγωνισμός της εν θέματι Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων, και έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνιστικού
συστήματος τον αριθμό 96195. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήταν -σύμφωνα με τη Διακήρυξη- η 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00:00, ενώ ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίστηκε η 6η Οκτωβρίου 2020 και ώρα
11:00:00 για το στάδιο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», και η 21η
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00:00 για το στάδιο «Οικονομική Προσφορά».
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, την 21η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00, συνδέθηκε στο
σύστημα για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών με τα
διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε
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τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 96195 και διαπίστωσε ότι, αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «ενεργός» και αφετέρου, ότι έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα στον Διαγωνισμό μια (1) προσφορά:

1

Προμηθευτής

Ημερομηνία & ώρα
υποβολής προσφοράς

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

01/10/2020 • 14:43:29

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος,
το μέλος και η γραμματέας της Επιτροπής που διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς
για την αποσφράγιση, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθεί ηλεκτρονικά η προσφορά. Αμέσως μετά την
παραπάνω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε στις 21/10/2020 • 12:04:24

-συγκεκριμένα, ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»- με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η προσφορά είχε
λάβει από το σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος:

1

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

192265

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

Στάδιο 2
22 Οκτωβρίου 2020
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το
4

παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και την εγκατάσταση ευρημάτων σε αυτό, όπως
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του εν θέματι Διαγωνισμού, η
Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» (με α/α
προσφοράς συστήματος τον 192265) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ». Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν
ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων ηλεκτρονικών
στοιχείων της Οικονομικής Προσφοράς, και διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία τους με
τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σσ.13-33) στο σύνολό τους.
Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι:
i.

Τα περιεχόμενα του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» έρχονται σε
πλήρη συμφωνία με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ.
κεφάλαιο 2, σσ.13-33) στο σύνολό τους.

ii.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» που ανέρχεται σε

92.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) αξιολογείται
ως παραδεκτό, και δεν υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό
(93.489,71€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), ούτε
εμφανίζεται ασυνήθιστα χαμηλό σε σχέση με το αντικείμενο της
Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται τη συνέχεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
και την αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μοναδικού μειοδότη οικονομικού
φορέα με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ». Συνάμα, κοινοποιεί
το παρόν Πρακτικό -αφού καταχωριστεί στο πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων- στη χειριστή του υπ’ αριθ. 96195 Διαγωνισμού, Δρ.Παπαδοπούλου Ελένη,
μέσω ενεργειών «Επικοινωνίας» στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς έγκριση.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και περί ώρα 14:59 της 22ης
Οκτωβρίου 2020, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
5
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Διονύσιος Αχτύπης

Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη

Αικατερίνη Τζανακάκη

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
Αχτύπης ∆ιονύσιος

