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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                

                           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

       Κέρκυρα,  22/12/2014    
          Αρ. Πρωτ:1517 

 
Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα                                  
Ταχ. Κώδικας: 49 100  
Πληροφορίες: Δ. Ζερνιώτη  
Τηλέφωνο: 2661 0 30443  
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2661 0 30425 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: matk@culture.gr 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 

για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των ξυλουργικών εργασιών, 

συντήρηση ξύλινων πατωμάτων και αντικατάσταση τμήματος αυτού, 

αποκατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών και την κατασκευή 

υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ,  στο πλαίσιο του έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803.  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων. 

3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α/45) , 

4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ 
Α/247), 

5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 
γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ  150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 

7. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως 
έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Την αριθμ. 35130/739 ΦΕΚ 1291/11-8-2010  Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών  «Αύξηση   και  ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 
83, παραγρ. 1  του Ν. 2362/1995»  

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98) 

10. Την με αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 
την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 
προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα 
επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι 31.12.2012. 

11. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 

85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
12. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 Υ.Α.  

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού   Πολιτισμού  στις  Περιφερειακές  
και  Ειδικές  Περιφερειακές  Υπηρεσίες  αρμοδιότητας  της Γ∆ΑΠΚ και 
Γ∆ΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ/180/Β΄/30-01-2004). 

13. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 (ΦΕΚ 
566/τ.Β΄/11-4-2011) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων 
διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες 
τίθενται στη διάθεσή τους κατ΄ εντολή του κύριου διατάκτη». 

14. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΥ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/172048/24872/216 
(ΦΕΚ 1826/Β΄/04-07-2014)  Υ.Α.  « Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, άρθρο 1 παρ. 25»  

15. Το Π.Δ. 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985) που αναφέρεται στην επέκταση 
των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες της έκδοσης πράξεων που αφορούν στη 
συγκρότηση επιτροπής, την προκήρυξη, την επικύρωση μειοδοτικών 
διαγωνισμών και την απ΄ευθείας ανάθεση ανεξαρτήτου ποσού δαπάνης για 
την προμήθεια αναλώσιμου και μη υλικού, εκτύπωση βιβλίων, δελτίων, 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών και παροχή υπηρεσιών εντός των ορίων 
εγκεκριμένων πιστώσεων.  

16. Τη μελέτη εγκριθείσα δια της με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/2355/ 
04.10.2014 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού για την έγκριση της 
Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης «Πτέρυγα δωρητών στην 
ανατολική πτέρυγα του β’ ορόφου Μουσείου Ασιατικής Τέχνης – Βελτίωση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών Ανακτόρου Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου Κέρκυρας» Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.   

17. Τη με αρ. πρωτ. Τη με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21ΜΑΤ/8150/4914/360/147/11.02.20
14 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των 
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Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 

18. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013 απόφαση ένταξης του 
έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». 

19. Τη Σ.Α.Ε. 014/8 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. με τον κωδικό 
2013ΣΕ01480084. 

20. Τον οδηγό – εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται 
δι΄αυτεπιστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Το με αρ. πρωτ. 759/10.07.2014 υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας επίβλεψης 
του εν λόγω έργου σχετικά με τις απαιτούμενες ανάγκες για την υλοποίησή 
του 

 
Αποφασίζουμε: 

 
1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των ξυλουργικών 
εργασιών, συντήρηση ξύλινων πατωμάτων και αντικατάσταση τμήματος αυτού, 
αποκατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών και την κατασκευή 
υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ,  εκτιμώμενου συνολικού κόστους τριάντα έξι 
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (36.178,87€)  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ήτοι σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(44.500,00 €) συμπ. ΦΠΑ 23%.  
 
2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην 
ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 
Κέρκυρα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων 2007-2013» με κωδικό MIS 464803, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480084, 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

 
3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου Διαγωνισμού περιγράφονται 
αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα 
αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 
4. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 12η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 

(καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2015. Η 
αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 11.00 π.μ. 

 
5. Η παρούσα απόφαση, οι συνημμένες αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη αυτής 
να αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης και 

στις ιστοσελίδες  http://diavgeia.gov.gr, www.yppo.gr, www.matk.gr  για 
χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία. 

 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://www.matk.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 
2. Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακόλουθα Παραρτήματα: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές 
πληροφορίες 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων 
δηλώσεων 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Σχέδιο σύμβασης 
 

 
 

Η Προϊσταμένη του Μουσείου 
 
 

Δέσποινα Ζερνιώτη 
Αρχαιολόγος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΙΝ  

   (θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία του έργου) 

- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Κερκύρας 

   (θα υποβληθεί με τον οικονομικό φάκελο) 

 

Εσωτερική διανομή :   

-Φάκελος Έργου 

-Επιβλέποντες έργου 
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