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ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
αρ. 1/16.5.2011
Σήµερα, την 16η Μαΐου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ., συνήλθε στα
γραφεία του Μουσείου Ακρόπολης, επί της οδού ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου αριθµ. 15
(Κτίριο ∆ιοίκησης Μουσείου – Βάιλερ, 2ος όροφος) η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της. Η Επιτροπή συστήθηκε µε
απόφαση του ∆.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης (52η Συνεδρία/4.4.2011) µε αντικείµενο
για την διεξαγωγή του προκηρυχθέντος ∆ιαγωνισµού «Παραχώρησης Υπηρεσιών
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Εστιατορίου και του Αναψυκτηρίου του Μουσείου
Ακρόπολης».
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν οι εξής:
1. Μοσχούλα Χρυσουλάκη, υπάλληλος του ΥΠΠΟΤ µε Α’ βαθµό, ως Πρόεδρος
της Επιτροπής
2. Αναστασία Κουερίνη, υπάλληλος του ΥΠΠΟΤ µε Α’ βαθµό, ως µέλος
3. Γεώργιος Τσαγκαράκης, υπάλληλος του ΥΠΠΟΤ µε Α’ βαθµό, ως µέλος
4. Σταµατία Ελευθεράτου, υπάλληλος του ΥΠΠΟΤ µε Α’ βαθµό, ως µέλος
5. Χρήστος Κοτρώτσος, Υπεύθυνος Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
ΟΑΝΜΑ, ως µέλος
Η Επιτροπή παρέλαβε έναν (1) φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε στο κεντρικό
πρωτόκολλο του Μουσείου, µε αριθµό πρωτοκόλλου 4836/16-5-2011 και ώρα
κατάθεσης 11:59 π.µ., από την:
1. Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και
διακριτικό τίτλο Quality Taste, εδρεύουσα επί της Λ. Κηφισίας 18, Αθήνα,
παρουσία ειδικά εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο προσφοράς και διαπίστωσε ότι
περιείχε τα παρακάτω :
Α) τον σφραγισµένο υποφάκελο αίτησης συµµετοχής, τυπικών δικαιολογητικών και
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Β) τον σφραγισµένο υποφάκελο κριτηρίων καταλληλότητας και
Γ) τον σφραγισµένο υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς.
Οι Υποφάκελοι Κριτηρίων Καταλληλότητας και Οικονοµικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίστηκαν, αλλά µονογράφηκαν από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και φυλάχτηκαν από την Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τον υποφάκελο αίτησης συµµετοχής, τυπικών
δικαιολογητικών και εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Το περιεχόµενο του
υποφακέλου που ανοίχτηκε ανακοινώθηκε στον παριστάµενο ειδικά εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο του υποψηφίου και µονογράφηκε από τα µέλη της επιτροπής.
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Κατόπιν τούτου ο εκπρόσωπος του υποψηφίου αποχώρησε.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση εκάστου εγγράφου εκ των
περιεχοµένων του φακέλου προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΑΛΙΤΥ
ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και µε
τον διακριτικό τίτλο «QUALITY TASTE».
Κατά την εξέταση, διαπιστώθηκε ότι ο υποφάκελος του υποψηφίου είναι πλήρης και
περιλαµβάνει τα αιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 1 περ. α’ της
προκήρυξης του διαγωνισµού, σε νόµιµα κεκυρωµένα αντίγραφα ή πρωτότυπα.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η προσφορά του υποψηφίου
«ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρέπει να γίνει δεκτή ως τυπικώς εντάξει, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 της
προκήρυξης, το οποίο ισχύει κατά τα λοιπά.
Τέλος η Επιτροπή αποφάσισε να ενηµερώσει τον υποψήφιο για το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού µε τηλεοµοιοτυπία και να αναρτήσει ανακοίνωση µε το αποτέλεσµα της
α’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του
Μουσείου όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Μουσείου, εξουσιοδότησε δε τον
Πρόεδρο αυτής να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.
Η επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίστηκε για την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011 και
ώρα 10.00 π.µ. στο Κτίριο ∆ιοίκησης Μουσείου – Βάιλερ, 2ος όροφος, καλουµένου
του υποψηφίου να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί.
Κατόπιν η Επιτροπή ολοκλήρωσε την παρούσα συνεδρίαση της.

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μοσχούλα Χρυσουλάκη, Αρχιτέκτων

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστασία Κουερίνη, Αρχιτέκτων
Γεώργιος Τσαγκαράκης, Αρχιτέκτων
Σταµατία Ελευθεράτου, Αρχαιολόγος
Χρήστος Κοτρώτσος, Υπεύθυνος Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ΟΑΝΜΑ
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