
 

 

Θέμα:  Απευθείας ανάθεση της φωτογραφικής τεκμηρίωσης στα πλαίσια του υποέργου 1: 

«Εργασίες διευθέτησης αρχαίων αντικειμένων αποθήκης και αύλειου χώρου της δυτικής ζώνης 

του Α.Μ.Θ. και εξοπλισμός υπόσκαφης αποθήκης» του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης 

αποθήκης στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης», με κωδικό αριθμό 2011ΣΕ01480114 της ΣΑΕ 0148 ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 

«Μακεδονίας –Θράκης 2007 2013». 

                                                    

   Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

                       Έχοντας  υπόψη:                           

                        Α. Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 81 του Ν.1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων»  (ΦΕΚ 

122/τ.Α75-8-1991) «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών -Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες & 

άλλες διατάξεις». 

2. Του Π.Δ.99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 

46/τ.Α724-3-1992), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και 

ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7, 9 & 12 όπως το τελευταίο εξ αυτών 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παραγρ. 33β του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 

228/τ.Α79-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 

και άλλες διατάξεις». 

3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α727-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α717-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & 

Ευθύνη», του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.ΑΊ7-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της Ελληνικής  Οικονομίας» & του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 

194/τ.Α722-10-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

4. Του άρθρου 55 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του 

Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/τ.Α716-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». 

5. Του Ν.2286/30-1-1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α71-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 

6. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α 77-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3845/2010, Ν. 3888/2010 και 

Ν.3899/2010. 

7. Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/τ.Α 713/13-6-2003) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Πολιτισμού». 

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α710-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

9. Του Π.Δ.186/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α728-12-2009) «Συγχώνευση των Υπουργείου Πολιτισμού 

και Τουριστικής Ανάπτυξης».          

10. Του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.ΑΊ 6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο ». 
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11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α713-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση Νόμων & Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών & Αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 

Β. Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β711-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 

Γ. Την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/τ.Β730-1-2004) Υπουργική  

Απόφαση  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων του  Υπουργείου  Πολιτισμού  στις περιφερειακές και 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων 

του ΥΠ.ΠΟ.» 

 

Δ. Την αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΑΜΘ/67470/1088/8-7-2011 Έγκριση εκτέλεσης 

εργασιών του υποέργου  « Εργασίες διευθέτησης αρχαίων αντικειμένων αποθήκης και 

αύλειου χώρου της δυτικής ζώνης του Α.Μ.Θ. και εξοπλισμός υπόσκαφης αποθήκης » του 

έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης  στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του 

Α.Μ.Θ.»  απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.    

 

Ε. Την αριθμ. πρωτ.3329/16-6-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Διαμόρφωση υπόσκαφης 

αποθήκης  στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του Α.Μ.Θ.»  με κωδικό ΜΙS 346922 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007- 2013».                                                                       

 

ΣΤ. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου { ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 346922. 

KΩΔ.ΣΑ: Ε 0148  και  ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ: 2011ΣΕ01480114  

 

H. Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και το συγκριτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη 

της ομάδας επίβλεψης, καθώς και τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν απ΄αυτήν.   

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

          Την απευθείας ανάθεση της φωτογραφικής τεκμηρίωσης στον Ορέστη Κουράκη 

φωτογράφο, (ΑΦΜ 112597760, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης) συνολικού ποσού                                      

δέκα χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (10.092,15€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.23 %, σύμφωνα με την προσφορά του. 

       Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου «Εργασίες διευθέτησης  αρχαίων 

αντικειμένων αποθήκης και αύλειου χώρου της δυτικής ζώνης του Α.Μ.Θ. και εξοπλισμός 

υπόσκαφης αποθήκης » του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης  στη δυτική ζώνη του 

περιβάλλοντα χώρου του Α.Μ.Θ.» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Μακεδονία –

Θράκη» του ΕΣΠΑ και δεν θα υπερβεί το όριο του παραπάνω ποσού. 

 

Η Προϊσταμένη του Α.Μ.Θ. 
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