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Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων
εξωτερικού χώρου σε Αρχαιολογικούς Χώρους της Θήβας
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 (ΦΕΚ
2891/Β/29.10.2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία
αρμοδιότητας της Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του
ΥΠΠΟΑ».
 Το Π.Δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ46/Α/24.3.92) όπως
τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις παρ. 33α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν.
2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής
Υποδομής και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 81, παρ. 4 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων» με τον οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984,
716/1977, του Π.Δ. 609/1985 κλπ, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την
εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων.
 Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων
συναφών θεμάτων».
 Το Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το άρθρο 43, παράγραφος 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.02.2012) «Αντιμετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του Ντοπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», με το
οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης συμβάσεων ερευνών, μελετών ή παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, στα πλαίσια εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι’ αυτεπιστασίας, μέχρι του ποσού
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των 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην
παράγραφο 2στ του άρθρου 10 του Ν.3316/2005.
Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010 όπως
επανακυκλοφόρησε στις 30.09.2010).
Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΦΑ Βοιωτίας για το οικονομικό έτος 2016.
Τις υπάρχουσες πιστώσεις που διατέθηκαν στην ΕΦΑ Βοιωτίας από το ΥΠΠΟΑ (ΚΑΕ 1699)
Τις υποβληθείσες προσφορές.
Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΔΡΟΣΟΣ Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΜΠΟΡΕΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ με ΑΦΜ 059883486, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, για την κατασκευή και τοποθέτηση
τριών ενημερωτικών πινακίδων εξωτερικών χώρων σε Αρχαιολογικούς Χώρους της Θήβας
(Ηλέκρες Πύλες, Καδμείο, Αγ. Γεώργιος) .
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6162,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ (ΚΑΕ 1699).
Οι όροι θα καθοριστούν στη σχετική Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΦΑ Βοιωτίας
και του Αναδόχου.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αλεξάνδρα Χαραμή
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