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Θέµα : Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών
∆ιαγωνισµών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση
ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης ξύλινων πατωµάτων και αντικατάστασης
τµήµατος αυτού, αποκατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων και θυρών και
κατασκευής υποδοµών πρόσβασης ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα
δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ
και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε κωδικό MIS 464803.
Tην Τρίτη,13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ., στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης,
Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα, 49100, πραγµατοποιήθηκε δηµόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης
ξύλινων πατωµάτων και αντικατάστασης τµήµατος αυτού, αποκατάστασης
εξωτερικών κουφωµάτων και θυρών και κατασκευής υποδοµών πρόσβασης ΑΜΕΑ,
για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου
στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε κωδικό MIS
464803, όπως ορίστηκε µε την υπ. αρ. 50/27.01.2014 απόφαση του Μουσείου
Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας για την αποσφράγιση των προσφορών.

Στο ∆ιαγωνισµό συµµετείχαν (5) πέντε υποψήφιοι:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Φ. ΤΑΛΕΑΣ, µε έδρα Κ. Καραµανλή 85, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ:
045473972 ∆ΟΥ Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε., µε έδρα Αγρό Κέρκυρας και ΑΦΜ:
047813155Α΄ ∆ΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
3. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε., µε έδρα Λ. Αλεξάνδρας 4, Κέρκυρα και ΑΦΜ: 099808665
Β΄ ∆ΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

4. Σ. ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,µε έδρα Νίκου Λευτεριώτη 11, Κέρκυρα, και
ΑΦΜ:093640644 ∆ΟΥ Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,µε έδρα ∆. Καββάδα 1, 49100 Κέρκυρα και
ΑΦΜ: 800580711 ∆ΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οι εν λόγω υποψήφιοι κατέθεσαν τις προσφορές τους εντός του χρονικού ορίου που
όριζε η ∆ιακήρυξη και έλαβαν αριθµό πρωτοκόλλου από τη γραµµατεία του
Μουσείου. Συγκεκριµένα:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Φ. ΤΑΛΕΑΣ,µε Αριθ. Πρωτ. 12 και ηµεροµηνία καταχώρησης
09-01-2015.

2. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 15 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.

3. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.,µε Αριθ. Πρωτ.16 και ηµεροµηνία καταχώρησης 12-01-2015.

4. Σ. ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ& ΣΙΑ Ε.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 17 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.

5. Α.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 18 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.

Κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας της Επιτροπής, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
•

Επιβεβαιώθηκαν οι εµπρόθεσµες καταθέσεις των φακέλων βάσει των όρων
της ∆ιακήρυξης που έγινε από το πρωτόκολλο του Μουσείου.

•

Μονογράφησαν από όλα τα µέλη της επιτροπής οι ενιαίοι φάκελοι µε τις
προσφορές των υποψηφίων.

•

Ανοίχτηκαν οι ενιαίοι φάκελοι προσφορών των υποψηφίων, µονογράφησαν
και σφραγίστηκαν από όλα τα µέλη της επιτροπής οι υποφάκελοι των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, των Τεχνικών Προσφορών και των
Οικονοµικών Προσφορών των υποψηφίων.

•

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορώντων υποψηφίων δεν ανοίχτηκαν,
αλλά αφού µονογράφησαν από όλα τα µέλη της επιτροπής, σφραγίστηκαν και
φυλάχτηκαν.

•

Ανοίχτηκαν οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής των υποψηφίων,
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν κατά φύλλο από όλα τα µέλη της
επιτροπής.

Παρών σε µέρος της συνεδρίασης ήταν ο εκπρόσωπος της Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε., κύριος Α. Κυριάκης.
Η επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου, ώστε να συνεχιστεί η µελέτη των
∆ικαιολογητικών, δεδοµένου του όγκου των φακέλων την Τετάρτη 14
Ιανουαρίου 2015 στις 09.00π.µ.
Σήµερα Tετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.00 π.µ., στο Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα, 49100, συνεδρίασε σε κλειστή συνεδρίαση
η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης
ξύλινων πατωµάτων και αντικατάστασης τµήµατος αυτού, αποκατάστασης
εξωτερικών κουφωµάτων και θυρών και κατασκευής υποδοµών πρόσβασης
ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα
Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε
κωδικό MIS 464803», όπως ορίστηκε µε την υπ. αρ. 50/27.01.2014 απόφαση του
Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας προκειµένου να ξεκινήσει τον έλεγχο των
φακέλων µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής των πέντε υποψηφίων που
συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό.
Λόγω φόρτου εργασίας η επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου, ώστε να
συνεχιστεί ο έλεγχος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, την Πέµπτη 15
Ιανουαρίου 2015 στις 09:00 π.µ.
Σήµερα, Πέµπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.00 π.µ., στο Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα, 49100, συνεδρίασε σε κλειστή συνεδρίαση η
Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης
ξύλινων πατωµάτων και αντικατάστασης τµήµατος αυτού, αποκατάστασης
εξωτερικών κουφωµάτων και θυρών και κατασκευής υποδοµών πρόσβασης
ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα
Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε
κωδικό MIS 464803», όπως ορίστηκε µε την υπ. αρ. 50/27.01.2014 απόφαση του
Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των

φακέλων µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής των πέντε υποψηφίων που
συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό. Με το πέρας της συνεδρίασης της ολοµέλειας της
Επιτροπής ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των φακέλων µε τα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής των πέντε υποψηφίων που συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό σύµφωνα
µε τους όρους της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.
Ο έλεγχος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής καθώς και της κάλυψης των
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής για τους συµµετέχοντες υποψήφιους
αναλύονται ως ακολούθως:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Φ. ΤΑΛΕΑΣ, µε Αριθ. Πρωτ. 12 και ηµεροµηνία καταχώρησης
09-01-2015.
Η προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου δεν συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8της ∆ιακήρυξης.

2. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 15 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.
Η προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους
της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8της ∆ιακήρυξης.

3. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε., µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.,µε Αριθ. Πρωτ.16 και ηµεροµηνία καταχώρησης 12-01-2015.
Η προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους
της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8τ ης ∆ιακήρυξης.

4. Σ. ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 17 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.
Η προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου δεν συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης.

5. Α.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 18 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.
Η προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου δεν συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης.

ΑΦΟΙ Β. & Ν.
ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ –
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Ο.Ε.
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ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ&
ΣΙΑ Ε.Ε.
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Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας και
ειδικότερα τουλάχιστον ένα αποδεικτικό
εκτέλεσης αντίστοιχων οικοδοµικών εργασιών µε
αυτές του προκηρυσσόµενου έργου.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι δυνατόν να
καλύπτονται από µία ενιαία σύµβαση.
Ειδικότερα ζητούνται: εάν ο αποδέκτης των
υπηρεσιών είναι δηµόσια αρχή,
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί
από την αρµόδια αρχή (βεβαίωση καλής
εκτέλεσης/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα
αντίστοιχα παραστατικά.
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∆ΕΝ
ΑΦΟΡΑ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης του νοµικού προσώπου.

∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ

Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσοναυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίουγια υπογραφή και υποβολή
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο
ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του
διαγωνισµού καθώς και να παραστεί
στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα
στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.)
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόµιµης
εκπροσώπησης νοµίµως επικυρωµένα (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή των διαγωνιζοµένων).
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία
να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην
περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 (συν. υπόδειγµα
Παράρτηµα Γ ).
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο
συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
(συν. Υπόδειγµα , Παράρτηµα Γ).
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Φ.
ΤΑΛΕΑΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΧΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών αποφάσισε
οµόφωνα τα ακόλουθα:
Α)Την αποδοχή των προσφορών και των δύο εκ των πέντε συµµετεχόντων
διαγωνιζοµένων:
1. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε.
2. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.
Β) Τήν αποσφράγιση και έλεγχο συµµόρφωσης των Τεχνικών Προσφορών των
δύο ανωτέρω διαγωνιζοµένων την ∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 στο Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα 49100, ώρα 09:00 π.µ.
Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά
Ανάκτορα, Κέρκυρα 49100, ώρα 09:00 π.µ. παραδόθηκε στην Επιτροπή
∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών ο φάκελος της κάτωθι
υποψηφίου:
ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, µε έδρα Β. Χάλη 4, Ναύπλιο και ΑΦΜ: 043447922
∆ΟΥ Ναυπλίου, µε Αριθ. Πρωτ. 40 και ηµεροµηνία καταχώρησης 16-01-2015.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης η συγκεκριµένη προσφορά κρίθηκε µη
αποδεκτή ως εκπρόθεσµη.
Εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας
Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης ξύλινων πατωµάτων και
αντικατάστασης τµήµατος αυτού, αποκατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων και
θυρών και κατασκευής υποδοµών πρόσβασης ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του έργου
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων
Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε κωδικό MIS 464803», όπως ορίστηκε
µε την υπ. αρ. 50/27.01.2014 απόφαση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης
Κέρκυρας, όπου ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών των
υποψηφίων, µονογράφησαν και σφραγίστηκαν κατά φύλλο από όλα τα µέλη της
επιτροπής και πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος συµµόρφωσης αυτών.
Ο έλεγχος συµµόρφωσης των Τεχνικών Προσφορών για τους συµµετέχοντες
υποψήφιους αναλύονται ως ακολούθως:
1. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε., µε Αριθ. Πρωτ. 15 και ηµεροµηνία
καταχώρησης 12-01-2015.
Η Τεχνική Προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης.
2. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε., µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.,µε Αριθ. Πρωτ.16 και ηµεροµηνία καταχώρησης 12-01-2015.
Η Τεχνική Προσφορά του εν λόγω διαγωνιζόµενου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 9της ∆ιακήρυξης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών αποφάσισε
οµόφωνα τα ακόλουθα:
- Την αποδοχή των Τεχνικών Προσφορών και των δύο συµµετεχόντων
διαγωνιζοµένων.
1. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε.
2. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. µε δ.τ.
ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.
ως συµµορφούµενων µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης (όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης) και τη µετάβασή τους στο επόµενο
στάδιο του διαγωνισµού, δηλαδή την αποσφράγιση των Οικονοµικών
Προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων.
- Την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση,
την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά
Ανάκτορα, Κέρκυρα 49100, ώρα 11:00 π.µ.

Το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε από τα µέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε
οµόφωνα και υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τρίαντος Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σακαρέλη Σταµατία

Μέξα Ειρήνη

Χρέη Γραµµατέως της Επιτροπής εκτελούσε η Μέξα Ειρήνη
Στη συνέχεια, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

