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Ηράκλειο, 25 Φεβρουαρίου 2015
Αρ.πρωτ. 1937
ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24
Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο
Πληροφορίες : Πηλίτση Νατάσσα
Τηλέφωνο : 2810 288484, 288394
FAX : 2810 288484
Ε-mail: efahra@culture.gr
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης «Αρχιτεκτονικής µελέτης αποκατάστασης και
ανάδειξης του µεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ
122/τ.Α΄/5-8-1991) «Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών – Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες &
άλλες διατάξεις» µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις των
Ν.1418/1984, 716/1977, του Π.∆.609/1985 κ.λ.π. που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την
µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π.∆.99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών
εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/τ.Α΄/24-3-1992), όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει
σήµερα και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 & 12 όπως τα τελευταία δύο εξ
αυτών τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγρ. 33α & 33β του άρθρου 19 του
Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/9-10-2001) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων
Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις
διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17-8-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση &
Ευθύνη», του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/2210-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ
246/τ.Α΄/18-12-2012) & του άρθρου 28 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/29-4-2013)
«Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών
διοικητικών & λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών».
4. Του άρθρου 55 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις» του
Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος».
5. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεων συναφών θεµάτων».
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6. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν.3845/2010, Ν.3888/2010, Ν.3899/2010
& Ν.3943/2011.
7. Του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών & άλλες διατάξεις».
8. Του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
9. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010).
10. Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/ 6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρµογή στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο».
11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών & Αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
12. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2-2-2012), του
άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/2012) & του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ
90/τ.Α΄/18-4-2013).
13. Του Π.∆.104/2014 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/28-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Του άρθρου 4 του Π.∆.24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27-1-2015) «Σύσταση και µετονοµασία
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
Β. Την αρ.πρωτ.ΥΠ.ΠΟ.Α./∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/τ.Β΄/29-102014) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας
της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων
του ΥΠ.ΠΟ.Α.».
Γ. Την µε αριθµ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων».
∆. Την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 (ΦΕΚ 566/τ.Β΄/11-4-2011)
Υπουργική Απόφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε
βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ΄ εντολή του κύριου διατάκτη».
Ε. Η µε Α/Α 1831 µε αρ.πρωτ. 7114/30-05-2014 απόφαση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης
της Περιφέρειας Κρήτης Απόφαση Ένταξης Πράξης.
ΣΤ.
Το αρ.πρωτ.1176/6-2-2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε τη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση της
οµάδας επίβλεψης του ως άνω εκτελούµενου έργου αναφορικά µε την αναγκαιότητα
εκπόνησης “Αρχιτεκτονικής µελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του µεγάλου θεάτρου της
Γόρτυνας”.
Ζ.
Τις ισχύουσες τιµές στην αγορά και το συγκριτικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη
της οµάδας εποπτείας του έργου, καθώς και τις οικονοµικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν
και κατατέθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, µε το αρ.πρωτ.1937/25-2-2015
Υπηρεσιακό Σηµείωµα,

2

ΑΔΑ: 6ΘΑΝ465ΦΘ3-Δ55

Αποφασίζουµε
την απευθείας ανάθεση εκπόνησης “Αρχιτεκτονικής µελέτης αποκατάστασης και
ανάδειξης του µεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
««ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ», µέχρι του ποσού των ∆εκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(14.500,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόµιµων κρατήσεων,
στον Χατζηδάκη Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό µε Α.Μ. ΤΕΕ 75272 (Α.Φ.Μ.
074040786, ∆.Ο.Υ. Χανίων), που εδρεύει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 44-46 Χανιά.
Οι λεπτοµέρειες της ανάθεσης (προθεσµία παράδοσης της µελέτης, υποχρεώσεις
Αναδόχου, λοιποί όροι και ρήτρες, δικαιολογητικά και τρόπος εξόφλησης των παραστατικών
πληρωµής κ.α.), αναφέρονται στους όρους της σχετικής Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ
των Συµβαλλοµένων.
H Προϊσταµένη της Υπηρεσίας

Συθιακάκη Βασιλική
Αρχαιολόγος µε βαθµό Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ανάδοχος
2. Περιφέρεια Κρήτης
3. Υ.∆.Ε. Ηρακλείου
΄Εβανς 44, Ηράκλειο Κρήτης
(θα υποβληθεί µε τα δικαιολογητικά του οικονοµικού φακέλου)
4. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
[http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton]
Εσωτερική ∆ιανοµή :
1. Οµάδα επίβλεψης έργου
2. Τµήµα ∆ιοικητικής & Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας /Υπόλογο έργου
3. Φάκελος έργου
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