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Αθήνα, 10/04/2012 

 

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ ΤΑΠΑ 

 

  

 

Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΟΙΚ/Β/2893/6-3-2013 

 

Την Τρίτη 26-3-2012 και ώρα 12:30, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

συνεδρίασε και προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κάτωθι 

προσφορών παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών: 

 

A/A Αριθ. Πρωτ. Εταιρία Εκπρόσωπος 

1 3620/26.3.2013 Παπαδόπουλος 

Ολοκληρωμένη Έντυπη 

Επικοινωνία ΑΕ 

Αντόνιο Βέγκα 

2 3639/26.3.2013 Ταχυεκτυπώσεις 

Γραβάνης και 

Ι.Πικραμένος και ΣΙΑ 

ΟΕ 

Μεντζελόπουλος 

Αλέξιος του 

Θεοδώρου  

3 3640/26.3.2013 Ideas Print ΕΠΕ Τάγκας 

Γεώργιος του 

Ηλία 

4 3642/26.3.2013 Inform Π.Λύκος ΑΕ Γκρέκης Ηλίας 

του Γεωργίου 

5 3643/26.3.2012 Giesecke & Devrient 

Ματσούκης ΑΕ 

Λαμπρούση 

Χριστίνα του 

Ανδρέα 

 

Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών, καθώς και τους 

υποφακέλους δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, μονογράφησε το 

περιεχόμενό τους και αρίθμησε όπου ήταν απαραίτητο σύμφωνα με το τεύχος 

προκήρυξης.  

 

Κατόπιν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιριών αποχώρησαν. 

 

Η επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις, που πραγματοποίησε την Τετάρτη 27-3-2012 

και τη Πέμπτη 28-3-2012, έλεγξε τα περιεχόμενα των υποφακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, ώστε να αποφασίσει αν οι υποψήφιοι πληρούν 

όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 
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Κατά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

 

1. Η εταιρία Inform Π.Λύκος ΑΕ προσκόμισε την άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης ως αποδεικτικό της νόμιμης χρήσης των εγκαταστάσεων.  

 

2. Κατά τον έλεγχο του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της 

ένωσης εταιριών Ταχυεκτυπώσεις Γραβάνης και Ι.Πικραμένος και ΣΙΑ ΟΕ, η 

επιτροπή διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν και 3
η
 εταιρεία, η εταιρεία ΠΡΕΣΠΑΚ 

η οποία φαινόταν να έχει την ίδια έδρα με τις 2 εταιρείες που συμμετέχουν 

ως ένωση στον διαγωνισμό. 

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινίσεις επί των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με την Παρ. α, Άρθρου 15 της 

προκήρυξης.  Αποστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλ. συνημμένο 1 και 

συνημμένο 2) τα ερωτήματα της επιτροπής και οι εταιρείες απάντησαν με τα 

συνημμένο 3 (αρ.πρωτ. 3905/2.4.2013) και συνημμένο 4 (αρ.πρωτ.3906/2.4.2013). 

 

Η επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους παραγωγής των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για να διαπιστώσει κατά πόσο οι συμμετέχουσες 

εταιρείες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 

Η επιτροπή επισκέφθηκε τις εταιρείες τις κάτωθι ημ/νίες:  

 

 

A/A Ημ/νία Εταιρία Διεύθυνση 

1 3-4-2013 Giesecke & Devrient Ματσούκης ΑΕ Ίλιον 

2 3-4-2013 Ideas Print Περιστέρι 

3 5-4-2013 Inform Π.Λύκος ΑΕ Κορώπι 

4 5-4-2013 Παπαδόπουλος Ολοκληρωμένη Έντυπη 

Επικοινωνία ΑΕ 

Κορωπί 

5 9-4-2013 Ταχυεκτυπώσεις – Γραβάνης και 

Ι.Πικραμένος και ΣΙΑ ΟΕ 

Πάτρα 

 

 

 

Ύστερα από τις επιτόπιες επισκέψεις και συνεδριάσεις η επιτροπή κατέληξε στα 

εξής: 

 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην εταιρεία IDEAS Print η επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ειδικό χώρο ασφαλείας για την αποθήκευση των 

εκτυπωμένων δεσμίδων και κακέκτυπων καθώς και ειδικό χώρο για έλεγχο της 

αρίθμησης των φύλλων που εκτυπώνονται. Επίσης δεν μας επέδειξαν το 

ασφαλιστήριο πυρός. Αντί για αυτό μας απέστειλε την επόμενη ημέρα η εταιρεία με 

φαξ μία βεβαίωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου από μια ασφαλιστική εταιρεία με την 

οποία δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε ώστε να επιβεβαιώσουμε με 

κάποιον τρόπο την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τέλος δεν προκύπτει από τα 

προσκομισθέντα στοιχεία ότι έχει υλοποιήσει στο παρελθόν εργασίες ασφαλούς 
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εκτύπωσης.  

 

Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον αποκλεισμό της 

εταιρείας Ideas Print από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

 

Οι προσφορές των υπολοίπων εταιρειών πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό και ορίζεται ως ημέρα και ώρα της 

δημόσιας συνεδρίασης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, η Τρίτη 16-4-2013 

και ώρα 10:00.  

 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

 

Α. Τσόγκας   Π.Κόνης   Μ. Ζέρβα   

 

 

 

 

Ε.Κριαρά   Γ.Καμπρής 


