
 
  

        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                

                           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

       Κέρκυρα,  26/09/2014    
          Αρ. Πρωτ:1072 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της 

̟αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 ̟αρ. 1 του  Π.∆. 99/1992 

για την ε̟ιλογή αναδόχου για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών (το̟οθέτησης 

γυψοσανίδων, διαµόρφωσης-κατασκευής WC και ̟ροµήθειας και το̟οθέτησης 

γυάλινων θυρών) στο ̟λαίσιο του έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ∆ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ MIS 464803.  

 
Έχοντας υ̟όψη: 

1. Το άρθρο 1 ̟αρ. 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 τρό̟ο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων. 

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

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

5. Το άρθρο 12 ̟αρ. 1 του  Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 
γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

6. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ  150 Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
̟ου αφορούν τους ̟ρόχειρους διαγωνισµούς. 

ΑΔΑ: 7ΙΥΥΓ-Φ2Θ



 
  

7. Το άρθρο 38 της µε αρ. 14053/2008 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών «Υ̟ουργική Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό̟ως 
έχει συµ̟ληρωθεί, τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

8. Την αριθµ. 35130/739 ΦΕΚ 1291/11-8-2010  Α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών  «Αύξηση   και  ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ̟οσών του άρθρου 
83, ̟αραγρ. 1  του Ν. 2362/1995»  

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

10. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011) Α̟όφαση του 
Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 
την εξαίρεση α̟ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) 
̟ροµήθειας ειδών ̟ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα 
ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα µέχρι 31.12.2012. 

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

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

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

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

13. Την αρ. ̟ρωτ. ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 (ΦΕΚ 
566/τ.Β΄/11-4-2011) Υ̟ουργική Α̟όφαση «Ορισµός δευτερευόντων 
διατακτών για την ανάληψη υ̟οχρεώσεων σε βάρος ̟ιστώσεων οι ο̟οίες 
τίθενται στη διάθεσή τους κατ΄ εντολή του κύριου διατάκτη». 

14. Την µε αρ. ̟ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΥ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/172048/24872/216 
(ΦΕΚ 1826/Β΄/04-07-2014)  Υ.Α.  « Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής 
«Με εντολή Υ̟ουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής Υ̟ηρεσίας του 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, άρθρο 1 ̟αρ. 25»  

15. Το Π.∆. 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985) ̟ου αναφέρεται στην ε̟έκταση 
των διατάξεων του Π.∆. 74/1985 και στις λοι̟ές ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες του 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού, µε το ο̟οίο µεταβιβάζονται στον Προϊστάµενο της 
Υ̟ηρεσίας οι αρµοδιότητες της έκδοσης ̟ράξεων ̟ου αφορούν στη 
συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής, την ̟ροκήρυξη, την ε̟ικύρωση µειοδοτικών 
διαγωνισµών και την α̟΄ευθείας ανάθεση ανεξαρτήτου ̟οσού δα̟άνης για 
την ̟ροµήθεια αναλώσιµου και µη υλικού, εκτύ̟ωση βιβλίων, δελτίων, 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών και ̟αροχή υ̟ηρεσιών εντός των ορίων 
εγκεκριµένων ̟ιστώσεων.  

16. Τη µελέτη εγκριθείσα δια της µε αρ. ̟ρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/2355/ 
04.10.2014 α̟όφασης του Υ̟ουργού Πολιτισµού για την έγκριση της 
Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής µελέτης «Πτέρυγα δωρητών στην 
ανατολική ̟τέρυγα του β’ ορόφου Μουσείου Ασιατικής Τέχνης – Βελτίωση 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών Ανακτόρου Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου Κέρκυρας» Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.   

17. Τη µε αρ. ̟ρωτ. Τη µε αρ. ̟ρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21ΜΑΤ/8150/4914/360/147/11.02.20
14 Υ̟ουργική Α̟όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των 
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» α̟ολογιστικά και µε 
αυτε̟ιστασία α̟ό το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 
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18. Τη µε αρ. ̟ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013 α̟όφαση ένταξης του 
έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» στο Ε̟ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας – Πελο̟οννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». 

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

20. Τον οδηγό – εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών έργων ̟ου εκτελούνται 
δι΄αυτε̟ιστασίας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

21. Το µε αρ. ̟ρωτ. 564/12.06.2014 υ̟ηρεσιακό σηµείωµα της οµάδας ε̟ίβλεψης 
του εν λόγω έργου σχετικά µε τις α̟αιτούµενες ανάγκες για την υλο̟οίησή 
του 

 
Α̟οφασίζουµε: 

 
1. Την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την ε̟ιλογή αναδόχου για την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών (το̟οθέτησης γυψοσανίδων, διαµόρφωσης-κατασκευής WC και 
̟ροµήθειας και το̟οθέτησης γυάλινων θυρών)  εκτιµώµενου συνολικού κόστους 
τριάντα δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα τριών λε̟τών 
(32.520,33€) µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
 
2. Η δα̟άνη, θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην 
ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 
Κέρκυρα» στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας – Πελο̟οννήσου – 
Ιονίων Νήσων 2007-2013» µε κωδικό MIS 464803, ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480084, 
̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και α̟ό το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

 
3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ̟εριγράφονται 
αναλυτικά στην ε̟ισυνα̟τόµενη αναλυτική ∆ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα 
αυτής, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας.  

 
4. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέχρι την14η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00 
(καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ̟ου θα κατατεθούν µετά την ̟αρα̟άνω 
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ̟ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε̟ιστρέφονται. 
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2014. Η 
α̟οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 11.00 ̟.µ. 

 
5. Η ̟αρούσα α̟όφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ∆ιακήρυξη και ̟ερίληψη 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 δεκα̟έντε (15) ηµερών ̟ριν την ως άνω 
καταληκτική ηµεροµηνία. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 
2. Αναλυτική ∆ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α':   Τεχνικές ̟ροδιαγραφές και λοι̟ές τεχνικές 
̟ληροφορίες 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β':    Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ':     Υ̟όδειγµα Αίτησης - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνων 
δηλώσεων 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆':    Σχέδιο σύµβασης 
 

 
 

Η Προϊσταµένη του Μουσείου 
 
 

∆έσ̟οινα Ζερνιώτη 
Αρχαιολόγος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

- Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΙΝ  

   (θα υ̟οβληθεί µε τα µηνιαία δελτία του έργου) 

- Υ̟ηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Νοµού Κερκύρας 

   (θα υ̟οβληθεί µε τον οικονοµικό φάκελο) 

 

Εσωτερική διανοµή :   

-Φάκελος Έργου 

-Ε̟ιβλέ̟οντες έργου 
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