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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα,      27.04. 2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ                        Aριθ. Πρ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/6920 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                     

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Τμήμα: Αυτοτελές Τμήμα  

Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων 

Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 

Ταχ. Κώδ. : 105 64 Αθήνα 

Πληροφορίες: Αγγελική Μαραγκάκη  

Τηλέφωνο : 210-3722618 

E-mail       : amaragaki@tap.gr  

 

 

 

ΠΡΟΣ : τον  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(OTE Α.Ε.) 
 

 

Θέμα :«Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.)», 

για την υλοποίηση του έργου “Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων κλπ.» 

(Α΄248). 

2. Το ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/166670/15-04-2021 (ΑΔΑ: 69ΣΑ4653Π4-ΚΟΡ)  Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου «Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (ΟΔΑΠ) ως 

δωρεοδόχου και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» ως δωρητή, με φορέα 

καταβολών την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ».  

4. Την υπ’ αριθμ. Α.1050/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας 

απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο 

πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 

27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α 2́48)»  (Β’ 942).  
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5. Την υπ’ αριθμ. Γρ.Πρ.17072/18-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ 

περί  τοποθέτησης  Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. 

6. Την από 18-02-2021 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΟΔΑΠ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και της εταιρείας Αριονα Ελλάς Α.Ε., η οποία αφορά στο Έργο «Β΄ 

ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ». 

7. Την υπ’ αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/10419/03-09-2021 (ΑΔΑ: 67ΕΙ46ΜΖΜ4-3ΡΚ) Απόφαση 

«Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την υλοποίηση του έργου «Β΄ 

ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», με πηγή χρηματοδότησης 

Δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση». 

8. Την αποστολή ηλεκτρονικής Πρόσκλησης από τον ΟΔΑΠ για συνεδρίαση της Επιτροπής 

Επιλογής Οικονομικού Φορέα στις 04.03.2022, προκειμένου να προχωρήσει ο ΟΔΑΠ στην 

διαδικασίας έρευνας αγοράς για τη συλλογή προσφορών από οικονομικούς φορείς, η οποία 

εστάλη μέσω σχετικού e-mail στις 02/03/2022, στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής και λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων των μελών μετατέθηκε στις 08.03.2022.  

9. Την από 08.03.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την έγκριση 

της διαδικασίας και της δημοσίευσης Πρόσκλησης για την επιλογή υποψήφιου Αναδόχου 

που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», σύμφωνα με το από 08.03.2022 απόσπασμα πρακτικών της 2ης 

Συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής.  

10. Τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών από τον ΟΔΑΠ με αριθμ. πρωτ. 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/3603/ 11.03.2022, προς τις τρεις (3) εξειδικευμένες εταιρείες (που έχουν 

επιλεγεί μετά από τη σχετική έρευνα αγοράς) για συλλογή προσφορών για το έργο: «Β’ ΦΑΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ» . 

11. Την από 14.03.2022 (ΟΔΑΠ 4493/17.03.2022) εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς από την 

εταιρεία «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». 

12. Την από 17.03.2022 (ΟΔΑΠ 4659/17.03.2022) εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς από την 

εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (iKnowHow S.A.)». 

13. Την από 17.03.2022 (ΟΔΑΠ 4660/17.03.2022) εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς από την 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.)». 

14. Την αποστολή ηλεκτρονικής Πρόσκλησης από τον ΟΔΑΠ για συνεδρίαση της Επιτροπής 

Επιλογής Οικονομικού Φορέα την Τρίτη 22.03.2022 και ώρα 12.00, προκειμένου να 

προχωρήσει ο ΟΔΑΠ στην αξιολόγηση και επιλογή του οικονομικού φορέα, η οποία εστάλη 

μέσω σχετικού e-mail στις 19/03/2022, στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής (με συνημμένες και 

τις προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων). 

15. Την από 22.03.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την 

αξιολόγηση και επιλογή της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς και του 

προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», σύμφωνα με το από 22/03/2022 απόσπασμα πρακτικών της 3ης 

Συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής. 

16. την αποστολή Πρόσκλησης από τον ΟΔΑΠ προς τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

(ΟΤΕ Α.Ε.) με Αριθ. Πρ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/5328 για την υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών-εγγράφων και στοιχείων, ως προσωρινός ανάδοχος του έργου «Β’ ΦΑΣΗ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής τους, μέχρι και την Παρασκευή 01.04.2022. 

17. Την εμπρόθεσμη Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο 

Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) στις 30.03.2022 που έλαβε Αριθ. Πρ.: 

5945/01.04.2022 για την κατακύρωση και ανάθεση του έργου «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ». 

18. Την αποστολή Πρόσκλησης από τον ΟΔΑΠ για συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής 

Οικονομικού Φορέα την Παρασκευή 01.04.2022 και ώρα 12.00, προκειμένου να προχωρήσει 

ο ΟΔΑΠ στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα (ΟΤΕ 

Α.Ε), η οποία εστάλη μέσω σχετικού e-mail στις 30/03/2022, στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής 

(με συνημμένα τόσο τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο - ΟΤΕ 

Α.Ε., όσο και την Πρόσκληση του ΟΔΑΠ προς τον ΟΤΕ Α.Ε., με Αριθ. Πρ.: 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/5328 για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών-εγγράφων). 

19. Την από 01.04.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την 

αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

- ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και για τη λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση ή μη της υλοποίησης 

του έργου: «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ» τον 

προσωρινό ανάδοχο - ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με το από 01/04/2022 απόσπασμα πρακτικών της 

4ης Συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής.  
20. Το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΑΤΠΑΠ προς το Ίδρυμα Ωνάση με το οποίο διαβιβάζεται το υπ. 

αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/6316/11.04.2022 έγγραφο του ΟΔΑΠ με θέμα «Διαβίβαση φακέλου 

επιλογής της επικρατέστερης προσφοράς και έγκριση της διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του έργου «Β’ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ»». 

21. το από 14.04.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιδρύματος Ωνάση με το οποίο έλαβε ο ΟΔΑΠ την 

έγκριση της Διοίκησης για τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα εκτέλεσης φυσικού 

αντικειμένου της δωρεάς βάσει της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 4 (β) της σύμβασης 

δωρεάς. 

22. την υπ. αριθμ. 15/20.04.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων  με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο 

ανάθεσης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.)» για την 

υλοποίηση του έργου  “Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ»,  

καθώς και η πρόσκληση υπογραφής σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών,  προκειμένου να 

ξεκινήσουν οι εργασίες επέκτασης του ηλεκτρονικού  εισιτηρίου σε 13 αρχαιολογικούς 

χώρους, μνημεία και μουσεία.  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε την ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.)», με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 99, με ΑΦΜ 

094019245, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την υλοποίηση του έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», έναντι του ποσού των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 

ευρώ). 
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Η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις δωρεάς, 

απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεάς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3Α του 

Ν. 4182/ 2013, καθώς και από την επιβολή ΦΠΑ υπό τους όρους της ΚΥΑ  Α.1050 (ΦΕΚ B' 

942/20.03.2020) και θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Δωρεάς (σχετ. 3’), η οποία 

εγκρίθηκε από την ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/166670/15-04-2021  ΚΥΑ (σχετ. 3). 

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της Δωρεάς (σχετ. 3) και δεν θα  βαρύνει τις πιστώσεις  

του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ του οικ. έτους 2022.  

Καλούμε την εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.)» για 

την υπογραφή του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ: http://www.odap.gr  

 

 

 

 

 

  Η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ 

  
 
 
 

 Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου 
  

 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γενική Διεύθυνση 
3.  ΑΤΠΑΠ 

http://www.odap.gr/
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