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Κατακύρωση Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σε προσωρινό
Ανάδοχο (ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών
για τη «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του
Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών» στο πλαίσιο του
Υποέργου 4, του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» με κωδικό MIS
5007851.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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.
β. του ν.2121/1993 (Α' 25) με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και
πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει.
γ. του ν.2690/1999 (Α΄ 45) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. του ν.2859/2000 (Α΄ 248) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
ε. του ν.3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
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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.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.
η. 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.
θ. 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.
ι. του ν.4129/2013 (Α΄ 52) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως ισχύει.
ια. 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.
ιβ. 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.
ιγ. του ν.4270/2014 (Α΄ 143) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιδ. του ν.4314/2014 (Α΄ 265) με τίτλο «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», όπως ισχύει.
ιε. 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.
ιστ. 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.
ιζ. 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
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(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».
ιη. 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».
ιθ. του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
κ. του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
κα. 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.
κβ. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως ισχύει.
κγ. του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών», όπως ισχύει.
κδ. του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως ισχύει.
κε. του Π.Δ. 24/2019 (Α΄ 39) με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
όπως ισχύει.
κστ.του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α (Β΄ 1673) των ΥΠ.Α και ΥΠ.Ε με θέμα
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το ν.3414/2005».
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υ.Α (Β΄ 3521) με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
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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».
4. 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.)».
5. 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».
6. 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’’».
7. 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».
8. 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».
9. 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’’».
10. 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».
11. 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».
12. 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
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και εξοπλισμός αποθηκών’’ και Κ.Α. 2017ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5007851) της ΣΑΕΠ
002/1 της Περιφέρειας Κρήτης».
13. 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’’».
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4ΑΙΤ) 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».
15. 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».
16. 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».
17. 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
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».
18. 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
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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».
19. 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.
20. 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.
21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/589684/417745/6294/3470/
23.10.2020 (ΑΔΑ: 99ΞΔ4653Π4-ΤΗΖ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
με θέμα «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».
22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/637041/451522/6806/12.11.2020
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 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.
23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/637041/451522/6806/3782/
13.11.2020 (ΑΔΑ: 9ΕΦΨ4653Π4-ΗΩΣ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χανίων με θέμα «Έγκριση Πρακτικού (Γ΄) Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού
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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».
24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6138/23.12.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π της Περιφέρειας
Κρήτης με θέμα «Έγκριση Σχεδίου 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’’ με κωδικό MIS 5007851».
25. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με τίτλο
«Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός
αποθηκών», με κωδικό (ενάριθμο) Κ.Α.2017ΕΠ00210015, της ΣΑ ΕΠ002/1, της
Περιφέρειας Κρήτης.

Αποφασίζουμε
_____Α_____
Την κατακύρωση του υπ’ αριθ. 02/2020 Διεθνούς Διαγωνισμού (96195) για την παροχή
υπηρεσιών που αφορούν στη «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο
του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών» στο πλαίσιο του Υποέργου
4, του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
και εξοπλισμός αποθηκών» (MIS 5007851) και ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»,
στον προσωρινό Aνάδοχο με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ» και για το
ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.

_____Β_____
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί, αρχικά, στους διαδικτυακούς κόμβους (α) του
Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων

(http://www.promitheus.gov.gr/), (β) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(https://www.culture.gr/), (γ) του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/), και
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μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ακολουθεί (βλ. Γ΄), να κοινοποιηθεί στον
προσωρινό ανάδοχο (ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ).
_____Γ_____
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η εν θέματι Σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της παρούσας
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π
κατά της παρούσας πράξης ή, τυχόν, παράλειψης της διαδικασίας. Η προθεσμία για την
αναστολή σύναψης της Σύμβασης μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και του
προσωρινού Αναδόχου με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ», σύμφωνα με τα
άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016 (βλ. ιστ΄), ορίζεται -κατ’ ελάχιστο- στις δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Ελένη Παπαδοπούλου
Αρχαιολόγος

