
 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                

ΘΕΜΑ: Απόφαση προσωρινού µειοδότη για τον πρόχειρο µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών τοποθέτησης 

γυψοσανίδων, διαµόρφωσης - κατασκευής WC και προµήθειας και 

τοποθέτησης γυάλινων θυρών για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα 

δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων 

Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» 

 

Συνηµµένο: Τα µε αρ. πρωτ. πρακτικά 1191/24.10.2014 & 1246/06.11.2014 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το Π.∆. 191/2003 «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 
146/τ.Α΄/13 -6-2003) και το Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ/213/τ.Α΄/28-12-2009) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 
2.Το Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
3.Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 
3). 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
                           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                      . 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

                      Κέρκυρα,  6   Νοεµβρίου   2014 
                

Ταχ. ∆/νση      : Παλαιά Ανάκτορα                       Αρ. Πρωτ.   1252 
 

 Προς: Ως πίνακα αποδεκτών 
                          Κέρκυρα 
Ταχ. Κώδικας  : 49 100 
Πληροφορίες   : ∆. Ζερνιώτη 
Τηλέφωνα       : 2661.0.20193–30443 
FAX                 : 2661.0.81932 
E-Mail              : matk@culture.gr 
  



 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

4. Το Ν. 2286/30-1-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1-2-1995)», όπως τροποποιηµένος & 
συµπληρωµένος ισχύει σήµερα. 
5. Το  Ν.  2362/95  «Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  δαπανών  του  
Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-95) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17-8-2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη», και του Π.∆. 
136/2011 ΦΕΚ 267/Α/31-12-2011 «Καθορισµός κατώτατου ύψους δαπανών 
που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
6.Το  Ν.  3899/2010  (ΦΕΚ  212/Α΄/17-12-2010)  «Επείγοντα  µέτρα  
εφαρµογής  του  προγράµµατος  στήριξης  της Ελληνικής Οικονοµίας». 
7.To Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-102010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες». 
8.Την  Υ.Α.  αρ.  ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011  (ΦΕΚ  
566/Α/11-4-2011)  «Ορισµός  δευτερευόντων διατακτών  για  την  ανάληψη  
υποχρεώσεων  σε  βάρος  πιστώσεων,  οι  οποίες  τίθενται  στη  διάθεσή  
τους κατ΄εντολή του κύριου διατάκτη». 
9. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΥ/∆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 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, άρθρο 1 παρ. 25»  
10.Το άρθρο 55   «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές 
επιχειρήσεις» του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ151/Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος». 
11.Το   Ν.   2859/2000   (ΦΕΚ   248/Α΄/7-11-2000)   «Κύρωση   Κώδικα   
Φόρου   Προστιθέµενης   Αξίας»,   όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των 
Ν. 3845/2010, Ν.3888/2010 και Ν.3899/2010». 
12.Τις διατάξεις του άρθρου 81 «Τρόπος  εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 
του Ν. 1958/1991(ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών – 
Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες & άλλες διατάξεις». 
13. Το Π.∆.99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 
γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7,9,11 και 12 όπως τα τελευταία δύο εξ 
αυτών τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγρ. 33α και 33β του άρθρου 
19 Το Ν. 2947/2001(ΦΕΚ228/Α/09-10-2001) «Θέµατα Ολυµπιακής 
Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 
14. Το Π.∆.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 
15.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 



 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

υποχρεωτική  ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 
16.Την  υπ'  αριθ.  ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004  
(ΦΕΚ180/Β/30-1-2004)  Υπουργική  Απόφαση  για «Μεταβίβαση  
Αρµοδιοτήτων  του  Υπουργού  Πολιτισµού  στις  Περιφερειακές  και  Ειδικές  
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων & 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ∆/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & 
Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.» 
17.Την  Υ.Α.  αριθµ.  14053/ΕΥΣ  1749  (ΦΕΚ  540/Β/27.3.2008)  «Υπουργική  
απόφαση  συστήµατος  διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ∆). 
18.Το Π∆ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013), σύµφωνα µε το οποίο ιδρύθηκε 
το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
19.Την αρ. 50/27.01.2014 απόφαση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης µε την 
οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή ∆ιενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών 
διαγωνισµών 
20. 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 «∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-
2013». 
21.Τη µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21ΜΑΤ/8150/4914/ 
360/147/11.02.2014 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου 
στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» απολογιστικά 
και µε αυτεπιστασία από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 
22. Τo µε αρ. πρωτ. 564/12.06.2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της οµάδας 
επίβλεψης του εν λόγω έργου σχετικά µε τις απαιτούµενες ανάγκες για την 
υλοποίησή του. 
23.Την υπ'  αριθ. 1072/26.09.2014 (Α∆Α: 7ΙΥΥΓ-Φ2Θ) – Απόφαση 
∆ιενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων, 
διαµόρφωσης - κατασκευής WC και προµήθειας και τοποθέτησης γυάλινων 
θυρών για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα 
Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» 

24. Τα µε αρ. πρωτ. πρακτικά 1191/24.10.2014 & 1246/06.11.2014 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών   

 



 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

25. Τη µε αρ. πρωτ. 1208/29.10.2014 (Α∆Α: ΩΞΗ3Γ-ΒΛΨ) απόφαση σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής & ελέγχου 
συµµόρφωσης των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 
τοποθέτησης γυψοσανίδων, διαµόρφωσης - κατασκευής WC και προµήθειας 
και τοποθέτησης γυάλινων θυρών για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα 
δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αποφασίζουµε την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού για 

την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων, 

διαµόρφωσης - κατασκευής WC και προµήθειας και τοποθέτησης γυάλινων 

θυρών στο πλαίσιο του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ 

ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» 

σύµφωνα µε τα πρακτικά 1191/24.10.2014 & 1246/06.11.2014 της ορισµένης 

επιτροπής βάσει του συγκριτικού πίνακα τιµών, την εταιρία Α. Κυριάκης & 

ΣΙΑ ΕΕ µε έδρα ∆. Καββάδα 1, 49 100 Κέρκυρα και ΑΦΜ 800580711 ∆ΟΥ 

Κέρκυρας, που κατέθεσε την προσφορά µε τη µεγαλύτερη έκπτωση ύψους 

26%, ήτοι τη χαµηλότερη τιµή: ποσού 24.065,04 € χωρίς Φ.Π.Α. Την 

απόφαση αυτή συνοδεύουν τα πρακτικά της Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων εντός τριών 

εργασίµων (3) ηµερών από την εποµένη της λήψης του παρόντος, στα 

γραφεία του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. Οι ενστάσεις – προσφυγές 

υποβάλλονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 

Π.∆.118/2007. 

 

Η Προϊσταµένη του Μουσείου 

 

 

∆έσποινα Ζερνιώτη 

Αρχαιολόγος 



 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΑΦΟΣ, Καραϊσκάκη 15, 43100 Καρδίτσα. 

2. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΡΙ∆ΩΝΟΣ, Αιγίνης 9, 11362 Αθήνα  

3. Σ. ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ& ΣΙΑ Ε.Ε., Νίκου Λευτεριώτη11, Κέρκυρα 

4. ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. µε δ.τ. ΚΥΚΛΟΣ 
Ο.Ε., Λ. Αλεξάνδρας 4, Κέρκυρα  

 
5. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.∆.Ε.,  Αγρός Κέρκυρας  

6. Α.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,∆. Καββάδα 1, 49100 Κέρκυρα  

 

 


