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Αθήνα, 26/04/2013 
 

 ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ ΤΑΠΑ 
 
 

Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ  
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,  
ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΟΙΚ/Β/ 3594/22 – 03 – 2013 

 
Την Παρασκευή 12-4-2013 και ώρα 12:30, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
συνεδρίασε δημόσια και προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κάτωθι 
προσφορών παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών: 
 

A/A Αριθ. Πρωτ. Εταιρία 

1 4714 Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

2 4761 ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3 4769 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
QUALITY TRANS CARGO 
ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

4 4774 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
«ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» 
ΧΡ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Επίσης, προσφορά για τον διαγωνισμό υπέβαλλε και η εταιρεία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ». Η 
προσφορά υπεβλήθη στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, παρουσία της επιτροπής, στις 
12:05μ.μ. με αρ. πρωτ. 4787 και κρίθηκε εκπρόθεσμη. Ως εκ τούτου, η επιτροπή δεν προέβη 
στην αποσφράγιση της συγκεκριμένης προσφοράς.  
 
Εν συνεχεία, η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των υπολοίπων προσφορών, καθώς και 
τον υποφάκελο δικαιολογητικών, μονογράφησε το περιεχόμενό του και αρίθμησε τα φύλλα 
όπου ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι 
σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αφού μονογράφτηκαν, 
τοποθετήθηκαν στο χρηματοκιβώτιο του ΤΑΠ. Οι δε εκπρόσωποι των εταιρειών έλαβαν γνώση 
του περιεχομένου των φακέλων των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων και κατόπιν 
αποχώρησαν.  
 
Σημειώνετε εδώ, ότι ζήτησαν να παραστούν στην διαδικασία και οι εκπρόσωποι της εταιρείας 
«ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ», η οποία υπέβαλλε την εκπρόθεσμη προσφορά: 
κκ. α) ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΔΤ : ΑΚ 547207)     
και β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ : ΑΗ 026543). 
 
Η επιτροπή, δια του προέδρου της, υπέβαλλε σχετικό προφορικό ερώτημα στην Νομική 
Υπηρεσία του ΤΑΠ, για το αν δύναται να παραστούν στην διαδικασία αποσφράγισης οι 
εκπρόσωποι της εν λόγω εταιρείας. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του 
ΤΑΠ, οι εκπρόσωποι τελικώς παρέστησαν. 
 
Στη συνέχεια, η επιτροπή πραγματοποίησε κλειστές συνεδριάσεις τις ημέρες: Δευτέρα 
15/4/2013, Τρίτη 23/4/2013, Τετάρτη 24/4/2013 και Παρασκευή 26/4/2013 
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Έλεγξε τα περιεχόμενα των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, ώστε να 
αξιολογήσει αν οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 
 
 
Κατά τον έλεγχο των προσφορών και των φακέλων δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε τα 
εξής : 
 
1) Για την προσφορά της εταιρείας Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ: 

 
I.  Στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς της εταιρείας δεν αναγραφόταν η υποσημείωση 

«Να ανοιχτεί μόνο από το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού» σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 14, παρ. ε της προκήρυξης. 

II.  Στην υπεύθυνη δήλωση δεν αναφέρεται ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο οικείο 
επιμελητήριο ή αντίστοιχο νόμιμο φορέα όπως προβλέπεται στο Άρθρο 15, Παρ.1, 
Υποπαρ. β, Περ. Ι). Ε. 

III.  Η εταιρεία δεν προσκόμισε ακριβές αντίγραφο ή επικυρωμένο απόσπασμα του 
κωδικοποιημένου καταστατικού τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη 
στο Άρθρο 15, Παρ.1, Υποπαρ. γ. 

IV.  Η εταιρεία δεν προσκόμισε βεβαίωση από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού, εκδόσεως κατά το τελευταίο εξάμηνο προ της 
υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη Άρθρο 15, 
Παρ.1, Υποπαρ. γ. 

 
  
Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι για τους παραπάνω λόγους η προσφορά της εταιρείας 
Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ απορρίπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην προκήρυξη και η οικονομική της προσφορά δεν θα αποσφραγιστεί και θα επιστραφεί 
στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
 
2) Για την προσφορά του κου Ζαραϊδώνη Χρήστου : 

 
I.  Τόσο ο εξωτερικός φάκελος της προσφοράς όσο και οι 2 υποφάκελοι δεν είχαν 

υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας όπως προβλέπεται στο Άρθρο 14 
της προκήρυξης, παρά μόνο την εταιρική σφραγίδα.  

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι και θεώρησε ότι η παραπάνω 
απόκλιση από τις απαιτήσεις της προκήρυξης είναι επουσιώδης και πως δεν αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας.  
 
3) Για την προσφορά της εταιρείας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ QUALITY TRANS 

CARGO, ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ : 
 

I. Η εταιρεία κατά δήλωσή της θα εκτελέσει το έργο με μέσα που έχει στην διάθεσή 
της, κάποια εκ των οποίων ανήκουν σε τρίτους και συνυποβάλλει τις αντίστοιχες 
υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων της περί διάθεσης των μέσων στην 
περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος 

 
Η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από την Νομική Υπηρεσία του ΤΑΠ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 
5412/24-4-2012 έγγραφο για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
 
Μετά την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΚ/5487/26-4-2013 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας η επιτροπή 
αποδεχόμενη το σκεπτικό της γνωμοδότησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι η προσφορά της 
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εταιρείας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ QUALITY TRANS CARGO, ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ πληροί τις απαιτήσεις της προκήρυξης καθώς η εταιρεία δικαιούται να συμβάλλεται με 
τρίτους για την υλοποίηση του έργου, αρκεί το έργο να παρέχεται από την ίδια, ήτοι να 
μισθώνει κατάλληλα οχήματα από υπεργολάβους για τις ανάγκες των υπηρεσιών μεταφοράς. 
 
4) Για την προσφορά της εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, «ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ», ΧΡ. 

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 
 

I.  Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε προσκομίσει άδεια λειτουργίας οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων όπως απαιτείται στο Άρθρο 15, Παρ.1, Υποπαρ. β, Περ. Ι). ΣΤ, 
ισχυριζόμενη ότι δεν υποχρεούται στην έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού 
μεταφορέα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. Β1/15072/1621 έγγραφο του 
Υπουργείο Επικ/νιών, Μεταφορών και Δικτύων» το οποίο και συνυποβάλλει. 

 
Η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από την Νομική Υπηρεσία του ΤΑΠ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 
5412/24-4-2012 έγγραφο για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
 
Μετά την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΚ/5487/26-4-2013 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας η επιτροπή 
αποδεχόμενη το σκεπτικό της γνωμοδότησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι η προσφορά της 
εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, «ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ», ΧΡ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε απορρίπτεται διότι η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού 
μεταφορέα ενώ αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι η ανάθεση του έργου της ανεύρεσης 
έτερης εταιρείας μεταφοράς (μεσιτείας).  
 
 
Στον ακόλουθο πίνακα εμφαίνονται ποιες εταιρίες προκρίνονται στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικής προσφοράς) και ποιες αποκλείονται από την περαιτέρω 
συμμετοχή τους : 
 

A/A Αριθ. Πρωτ. Εταιρία ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 

1 4714 
Κ.Χ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΕ 
ΟΧΙ 

2 4761 ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ 

3 4769 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

QUALITY TRANS CARGO 
ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΝΑΙ 

4 4774 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

«ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» 
ΧΡ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΟΧΙ 

5 4787 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ 
ΟΧΙ 

(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ) 

 
 
 
Ορίζεται ως ημέρα και ώρα της δημόσιας συνεδρίασης αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών, η Τρίτη 30-4-2013 και ώρα 10:00. Η σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά στις εταιρείες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΑ. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: 

 

 
Α. Τσόγκας   Π. Κόνης   Ν. Αιβαλικλή   
 
 
 
 
Ε. Κριαρά   Γ. Καμπρής 


