
  

 
 

 

 
Σελίδα 1 από 3 

 

 

Αρ. πρωτ.: 04914 

Θεσσαλονίκη, 20/01/2023 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του 

Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την 

υλοποίηση του έργου Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, MIS 5002214»  

ΣΕ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ 

CPV: 55100000-0/63510000-7, 45212000-6, 32321200-1, 60000000-8, 79713000-5, 79810000-5 

 

 

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)», διενεργεί 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχων, στο πλαίσιο υλοποίησης της 8ης Μπιενάλε 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)  «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020» του ΕΣΠΑ, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών. 

 

• Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:   

Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 56430, Θεσσαλονίκη 

Κωδικός NUTS: L52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευτυχία Πετρίδου, eftihia.petridou@momus.gr  

Διεύθυνση διαδικτύου: https://www.momus.gr/ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (4) Ν. 4412/2016. 

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των 

εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της 

αισθητικής καλλιέργειας, της ιστορικής μελέτης και επιστημονικής έρευνας, καθώς και η 

ενίσχυση πειραματικών και εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες.  

• Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 182187). 

• Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: Τμήμα 1: Υπηρεσίες ξενοδοχείων 55100000-0 και Υπηρεσίες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 63510000-7, Τμήμα 2: Κατασκευαστικές 

εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων 45212000-6, Τμήμα 3: 

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 32321200-1, Τμήμα 4: Υπηρεσίες μεταφορών 60000000-8, 

Τμήμα 5: Υπηρεσίες φύλαξης 79713000-5, Τμήμα 6: Υπηρεσίες εκτύπωσης  79810000-5 

• Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κεντρική Μακεδονία (Κωδικός ΝUTS: EL52). 

• Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες που θα 

ανατεθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

της κεντρικής έκθεσης η οποία θα έχει διάρκεια από 4 Μαρτίου 2023 έως τις 21 Μαϊου 2023. 
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• Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι τμήματα. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 
Υποέργο Φιλοξενία και μετακινήσεις καλεσμένων 8ης 

Μπιενάλε 

16.129,03€ 20.000,00 € 

 

2 Υποέργο Κατασκευές και τεχνική υποστήριξη εκθέσεων 8ης 

Μπιενάλε 14.516,13 € 18.000,00 € 

3 
Υποέργο Τεχνικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 8ης 

Μπιενάλε 20.161,29 € 
25.000,00 € 

4 Υποέργο Μεταφορές έργων τέχνης 8ης Μπιενάλε 32.258,06 € 40.000,00 € 

5 Υποέργο Εποπτεία εκθέσεων 8ης Μπιενάλε 16.129,03 € 20.000,00 € 

6 Υποέργο Ενέργειες Προβολής 8ης Μπιενάλε 16.129,03 € 20.000,00 € 

 

• Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο του διαγωνισμού 

ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (143.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ: εκατό δεκαπέντε χιλιάδες 

τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (115.322,57€) και Φ.Π.Α. (24%): είκοσι επτά 

χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (27.677,42€). 

• Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2016ΕΠ00810064). Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 22, 23, 24, 25, 26 και 27 της Πράξης : «Επιχορήγηση του 

Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την υλοποίησης 

του έργου "Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης"» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την 3η τροποποίηση της 

απόφασης ένταξης με πρωτ. 2148/15.04.2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5002214. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

• Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

• Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού ορίζεται  

σε  4 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 

από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
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2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

• Ελάχιστες  προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα των παρ. 2.2.2 

έως 2.2.8 της με αρ. πρωτ. 04914 Διακήρυξης. 

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, για το ΤΜΗΜΑ 1: (322,58€) τριακόσια είκοσι δυο ευρώ και 

πενήντα οχτώ λεπτά, για το ΤΜΗΜΑ 2: (290,32€) διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δυο 

λεπτά, για το ΤΜΗΜΑ 3: (403,23€) τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά, για το ΤΜΗΜΑ 

4: (645,16€) εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά, για το ΤΜΗΜΑ 5: (322,58€) 

τριακόσια είκοσι δυο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά, για το ΤΜΗΜΑ 6: (322,58€) τριακόσια 

είκοσι δυο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά. 

• Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με τη 

διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

• Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

• Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 07/02/2023 και ώρα 16:00. 

• Κατάθεση εγγράφων: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 

φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 

2.4.2.5 της με αρ. πρωτ. 04914 Διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 5 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
• Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 08/02/2023 και ώρα 11:00.  
• Γλώσσα: Οι προσφορές καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.1.4 της με αρ. πρωτ. 04914 Διακήρυξης.  
• Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται 

από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 

(Α’ 64) ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).  

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

MOMUS 

Επαμεινώνδας 

Χριστοφιλόπουλος ………………………………………….. 


