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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού»

H Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
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.

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. το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-07-10 άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών»

9. Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς»

10. Το ΠΔ 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του ΠΔ16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) περί
μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών

11. Το ΠΔ 191/2003 «περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
12. Το ΦΕΚ 101/Α/9-05-1918 περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών

Χειροτεχνημάτων

Προς:

1. Group 1
Fax 2103243471
2. Falcon Security G.S.
FAX: 2341070661
3. Oceanic Security
FAX: 2103800689
4. Καππα Security AE
FAX: 2109314398
5. Kolossos security
6. 2105242437
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13. τα ΠΔ 85/2012 & 86/2012 περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων και
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

14. το ΠΔ 96/24-07-12 για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της πράξης «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού– Άρεως–
Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 και
Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1ης και 2ης

τροποποίησης αντίστοιχα.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση

αυτεπιστασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»
της παραπάνω πράξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με με τις
υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ 709/28/06/12)
και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις
1ης και 2ης τροποποίησης.

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/ΔΕ-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2011, στη ΣΑΕ 0148

18. 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),

19.  Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Συντήρηση-
Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»

20. το υπ. αριθμ. 01/17-05-2013 πρακτικό για την διενέργεια του πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο

οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των

εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου και Άρεως»

για την αξιολόγηση των προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

01/2013 για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης

του εργοταξίου στο οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου

και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου και

Άρεως» στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική

Τεκμηρίωση» της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του

ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για

εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» ενταγμένου στο ΕΠ

ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 με κωδικό MIS 355373, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑΕ: ΣΕ01480140

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από το Ελληνικό Δημόσιο, και αφού διάβασε τα

Πρακτικό υπ. αριθμ. 1/17-05-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας

του ως άνω Διαγωνισμού και μετά από επιτόπιο έλεγχο, παρόντος και του

Προέδρου της Επιτροπής,
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αποφασίζει τα εξής:

1. Εγκρίνει το πρακτικό υπ. αριθμ. 1/17-05-2013 της συνεδρίασης της
Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού.

2. Καλεί τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας να ανακοινώσει την απόφαση
στους συμμετέχοντες

3. Ορίζει την 21η .05.2013 ως ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων των
οικονομικών προσφορών. Συγκεκριμένα η αποσφράγιση των φακέλων
οικονομικών προσφορών θα λάβει χώρα στην έδρα του ΜΕΛΤ, Θέσπιδος 8,
10558 Αθήνα, στις 08.00π.μ.

Η Προϊσταμένη
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Ε. Μελίδη

Εσωτ. Διανομή:
Φ15 & Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Συνημμένα: το υπ.αριθμ. 1/17-05-2013
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 01/2013:
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό τετράγωνο
Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι
& Ξ επί της Κλάδου και Άρεως»

Αριθμός συνεδρίασης: 1

Συνήλθε στις 17/05/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. στην έδρα του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Θεσπιδος 8- 10558 Αθήνα, η οποία είχε
ορισθεί ως τόπος κατάθεσης των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, η
επιτροπή διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο
οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των
εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της Κλάδου και Άρεως» στο πλαίσιο του
4ου υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της πράξης
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού-
Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» ενταγμένου στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 207-2013 με κωδικό MIS
355373, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑΕ: ΣΕ01480140 που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από το
Ελληνικό Δημόσιο.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ήταν σε απαρτία. Συγκεκριμένα παρόντες
ήταν οι:

1. Χαράλαμπος Φλώρος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού
2. Αγγελική Μαραγκάκη, ως γραμματέας της Επιτροπής διαγωνισμού
3. Ουρανία Τσούρη, ως μέλος της επιτροπής

Επίσης παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι των εταιρειών:
1. Εκ μέρους της kolossos security η  Δήμητρα Παπακώστα
2. Εκ μέρους της Falcon Security GS ο Θάνος Νικολάου
3. Εκ μέρους της Group 1 ο Μπινογιάννης Αριστείδης

Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των παρακάτω εταιρειών:
7. Group 1 α.π. 545/ 15.05.2013
8. Falcon Security G.S. με α.π. 553/16.05.2013
9. Oceanic Security με α.π. 557/ 16-05.2013
10.Καππα Security AE με α.π. 561/16-05-2013
11. kolossos security με α.π. 564/16-05-2013

Όλες οι προσφορές ήταν εμπρόθεσμες. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος
της προσφοράς έφερε τις ακόλουθες ενδείξεις, όπως οριζόταν στο άρθρο 8
Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών, παρ. 5.:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Από:
(πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη
στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα
στοιχεία όλων των μελών)

Προς: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, Πλάκα
Αριθμ. Διακήρυξης 01/2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό τετράγωνο
Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί
της Κλάδου & Άρεως
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17/05/2013  και ώρα 08:00

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου

Όλες οι προσφορές συνοδεύονταν από την έγγραφη αίτηση των διαγωνιζόμενων, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 8- τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών- παράγραφος 6.
Οι προσφορές αποσφραγίστηκαν κατά σειρά πρωτοκόλλου. Αρχικά αποσφραγίστηκε ο
κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς των συμμετεχόντων. Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν
σε δύο (2) αντίτυπα τα οποία είχαν τεθεί μέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
προσφοράς. Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ο φάκελος
τεχνικής προσφοράς, μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν όλα τα φύλλα.
Επιπλέον,  και χωρίς να ανοιχτούν, υπογράφηκαν και σφραγίστηκαν οι φάκελοι
οικονομικής προσφοράς από όλα τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια οι φάκελοι
με τις οικονομικές προσφορές αποσύρθηκαν και παραδόθηκαν στην Γραμματεία
του ΜΕΛΤ για να φυλαχτούν σε ασφαλές μέρος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών
και η επιτροπή προχώρησε σε κλειστή συνεδρίαση για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών.

Πρώτα εξετάστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών. Από τον έλεγχο αυτών
διαπιστώθηκαν ότι οι σχετικοί φάκελοι όλων των υποψηφίων ήταν πλήρεις και
νόμιμοι.

Μετά τον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και της νομιμότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, των απαιτούμενων όπως αυτά ορίζονται στην υπ.
αρ. 01/2013 προκήρυξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης η Επιτροπή
προχώρησε στον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών που κατέθεσαν
οι παραπάνω εταιρείες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος
Α, καθώς και με ότι ορίζεται στο άρθρο 10 της προκήρυξης.

Μετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας Group 1 είναι σύμφωνη με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α καθώς και στο
άρθρο 10 της προκήρυξης.

2. Η τεχνική προσφορά της Falcon Security G.S. είναι σύμφωνη με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α καθώς και στο
άρθρο 10 της προκήρυξης.

3. H τεχνική προσφορά της Oceanic Security είναι σύμφωνη με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α καθώς και στο
άρθρο 10 της προκήρυξης.

ΑΔΑ: ΒΕΝ2469ΗΤΥ-9ΞΛ



4. Η τεχνική προσφορά της Καππα Security AE  απορρίπτεται , επειδή στα
περιεχόμενα του φακέλου της Τεχνική Προσφορά, υπάρχει δεμένο στο
σπιράλ των τεχνικών της προδιαγραφών το παράρτημα Β’ «Εντυπο
οικονομικής Προσφοράς», με αναγραφόμενη χειρόγραφα, την οικονομική
τους προσφορά. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 10, αυτό αποτελεί
λόγω απόρριψης.

5. Η τεχνική προσφορά της kolossos security  δεν είναι σύμφωνη με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α καθώς και
στο άρθρο 10 της προκήρυξης και συγκεκριμένα δεν τηρείται η εργατική
νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με τους όρους της προκήρυξης και
συγκεκριμένα του άρθρου 12 για τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών και συγκεκριμένα της παραγράφου 3 και 4, εισηγούμαστε στην
αναθέτουσα αρχή ότι για την επόμενη φάση αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών περνούν οι προσφορές των εταιρειών Group 1, Falcon Security
G.S και Oceanic Security.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη την Τρίτη 21.05.2013
και ώρα 08.00 πμ. στην έδρα του ΜΕΛΤ, Θέσπιδος 8, 105 58 Αθήνα.

Η συνεδρίαση της επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 14:30 μ.μ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Χαράλαμπος Φλώρος Αγγελική Μαραγκάκη

Ουρανία Τσούρη
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