
1 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

   

 

 

      

                             Αθήνα,     5/5/2014 

                            Αριθ. Πρωτ.: 5585  

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ ΤΑΠΑ 

ΚΟΙΝ.: 1. Αναπλ. Δ/ντρια Διοικ/κου 

   2. Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

 

  

 

Α′ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΕ 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Tην Τετάρτη 29-4-2014 και ώρα 12:00, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

συνεδρίασε δημόσια στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού και προχώρησε στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων προσφοράς των υποψηφίων παρουσία 

εκπροσώπων των εταιρειών : 

A/A Αριθ. Πρωτοκόλλου Εταιρία 

1 5381/29-4-2014 Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

2 5386/29-4-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

QUALITY TRANS CARGO  

ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. 

3 5387/29-4-2014 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 

4 5394/29-4-2014 ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΗΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ 

5 5395/29-4-2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

«ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

6 5396/29-4-2014 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 

3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Η επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους προσφοράς, καθώς και τον 

υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγξε το περιεχόμενό τους.  

 

Κατόπιν οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιριών αποχώρησαν. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση έλεγξε τo περιεχόμενo των 

υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, ώστε να εξακριβώσει αν οι υποψήφιοι 

πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2-5-

2014 διενεργήθηκε λεπτομερής έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

συμμετεχουσών εταιριών, όπου και διαπιστώθηκαν τα εξής :  

 

1) Η προσφορά της εταιρείας «Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.» απορρίπτεται διότι στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α’ 75) η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου υπογραφής από την 

αρμόδια Αρχή ήταν 28-4-2014 αντί της οριζόμενης ημερομηνίας από την 

προκήρυξη μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 29-4-2014 

(άρθρο 15 παρ. β. Α) σελ. 7 της προκήρυξης) 

2) Η προσφορά της εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.» απορρίπτεται διότι 

ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν έφερε την υπογραφή του 

υποψηφίου όπως προβλέπεται στο  άρθρο 14  σελ. 7 της προκήρυξης. 

3) Η προσφορά της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ‘ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ’ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» απορρίπτεται διότι ούτε ο κυρίως 

φάκελος ούτε οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής 

προσφοράς έφεραν τις υπογραφές του υποψηφίου όπως προβλέπεται στο  άρθρο 

14,  σελ. 6 και 7 της προκήρυξης. 

4) Η προσφορά της εταιρείας «ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

απορρίπτεται διότι στις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α’ 75) οι ημερομηνίες θεώρησης του γνησίου υπογραφής από την 

αρμόδια Αρχή ήταν α. του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 28-4-2014 αντί της 

οριζόμενης ημερομηνίας από την προκήρυξη μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους 29-4-2014 (άρθρο 15, παρ. β. Α, σελ. 7 της προκήρυξης) και β. 

του Προέδρου της εταιρείας η ημερομηνία 28-4-2014 ήταν διορθωμένη σε 29-4-

2014 χωρίς να φέρει επικύρωση της διόρθωσης. 

 

Ως εκ τούτου, προκρίνονται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (άνοιγμα 

οικονομικής προσφοράς) οι εταιρείες :  

1. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ 

Α.Μ.Ε.» και 

2. «ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ». 

Ορίζεται ως ημέρα και ώρα της δημόσιας συνεδρίασης αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών, η Πέμπτη 8-5-2014 και ώρα 10:00 π.μ. Η σχετική πρόσκληση θα 

αποσταλεί ηλεκτρονικά στις εταιρείες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΠ. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

Β. Κρεββατά   Ε. Κριαρά   Σ. Παλαπάνης   

 

 

 

Α. Παπαγεωργίου  Χ. Δούρβας 


