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Επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 

«Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076583 στο πλαίσιο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός  και Ανάδειξη  

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής  – Επικοινωνίας» η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2 

 

Την 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00  εκκίνησαν οι διαδικασίες της  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών του Δημοσίου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό 

κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για το 

έργο:  «Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου» στο πλαίσιο της Πράξης 

 Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής – Επικοινωνίας,  το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (κωδ. ΟΠΣ: 5076583), η οποία συστάθηκε με την 

υπ’ αριθ.: 203233/06-05-2022 με ΑΔΑ: ΨΠΟΞ4653Π4-0ΣΛ απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, για την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός (τεύχος) εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 201064 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ΑΔΑ: 

6ΩΒ84653Π4-ΥΚΓ και κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς.   

Στις 06/05/2022  αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, όπου έλαβε 

κωδικό 160372 και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr. Αναρτήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Μουσείου (URL): 

http://www.namuseum.gr.  Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 160372 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 31/05/2022 

ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 01/06/2022, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίστηκαν με την με ΑΔΑ: ΨΠΟΞ4653Π4-0ΣΛ απόφαση, είναι: 

1. Κωνσταντίνος Μπιζρέμης, Πρόεδρος 

2. Ερρίκος Σιάκας 

3. Νικολέττα-Κανέλλα Κλαδούρη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.namuseum.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η Επιτροπή, όπως έχει καταγραφεί και στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  με ΑΡ. 1 (αποσφράγιση Τεχν. προσφοράς), για την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε την 1η Ιουνίου 2022, μεταξύ 11:30 με 13:30, στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου 

της κ. Κωνσταντίνου Μπιζρέμη και του μέλους της κ. Ερρίκου Σιάκα, (παραβρέθηκε και το μέλος της κ. 

Νικολέττα-Κανέλλα Κλαδούρη), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 160372 και διαπίστωσε ότι 

αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου είχαν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό μία (1)  προσφορά: 

 

A/A Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφοράς 

1 
 
Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
 

 
26-05-2022 13:49:39 

 

 

2ο στάδιο – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

1. Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μπιζρέμης και το μέλος κ. Ερρίκος Σιάκας, που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρισαν διαδοχικά σε 

ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική 

προσφορά» της συμμετέχουσας στην επόμενη φάση εταιρείας  «Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε»   

3. Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας  

«Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  (με αριθμό προσφοράς: 282309) για το παραπάνω έργο: 

 

Α. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων 

 

Για την εταιρεία  «Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  (με αριθμό προσφοράς: 282309): Η συνολική 

Οικονομική Προσφορά της εταιρείας  «Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» είναι 37.218,50€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι 46.150,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
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Καθώς έχουμε μόνο ένα συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, άρα αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή του διαγωνισμού 

εισηγείται: 

 

Να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας: «Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»   (με α/α συστήματος 

282309) και την προώθησή της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού – προσκόμιση δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο: «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»  της σχετικής Διακήρυξης Έργου.  

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                                               

 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ ΑΝΝΕΤΑ ΤΣΟΥΚΑ  
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