
 

Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του Υποέργου 1 του ΕΑΜ «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 την χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής – Επικοινωνίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1 

 

Την 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 εκκίνησαν οι διαδικασίες της επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 «Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση 

του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με την χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Κωδ. ΟΠΣ 5076583). Η 

επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 514004/21-10-2022 ΑΔΑ: 9Δ8Ο4653Π4-ΜΥΕ απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τα μέλη της επιτροπής που παρέστησαν είναι:  

1. Τσακρή Καλιόπη, Πρόεδρος 

2. Κλαδούρη Κανέλλα – Νικολέτα, Μέλος 

3. Ιωάννα Δρανδάκη, Μέλος 

Θέμα της συνεδρίασης είναι το με Α.Π. 571223/21-11-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που 

στάλθηκε από τον ανάδοχο του Υποέργου 1, σχετικά με την έλλειψη του συνόλου των 

ποσοτήτων των παρακάτω ειδών: 

- Νο 4 (σελ. 67 του Τεύχους Διακήρυξης) 185Χ260Χ105mm  

- No 9 (σελ. 71 του τεύχους Διακήρυξης) 335Χ320Χ55mm 

και την αντικατάστασή τους με τα παρακάτω ίδια είδη σε παρεμφερείς διαστάσεις: 

- Νο 4 (σελ. 67 του Τεύχους Διακήρυξης) 245Χ305Χ105mm  

- No 9 (σελ. 71 του τεύχους Διακήρυξης) 326X308X61mm 

με την επίσης ρητή διαβεβαίωση του αναδόχου, ότι όλες οι προδιαγραφές κατασκευής των 

κουτιών αντικατάστασης καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή βάση του «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)» 

του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης 204152/2022.  

Επί του ανωτέρου, συνυπολογίζοντας και τη νέα χωρόθετηση, τον αριθμό και τις διαστάσεις 

των ραφιών και συρταριών των αναδιπλούμενων συστοιχιών, που προβλέπεται να 

εγκατασταθούν στο Φωτογραφικό Αρχείο, διαπιστώθηκε πως οι ποσότητες και οι διαστάσεις 

των Αρχειακών κουτιών  και Αρχειακών Κουτιών Κλασέρ που προτείνονται από τον Ανάδοχο 

του Υποέργου 1 ταιριάζουν καλύτερα στις προς παραγγελία αναδιπλούμενες συστοιχίες 

ραφιών και συρταριών που θα παραληφθούν από το Υποέργο 2 και δεν απαιτείται αλλαγή ή 

αναδημοσίευση του τεύχους διακήρυξης, καθώς επιτυγχάνεται το βέλτιστο λειτουργικό 



αποτέλεσμα, χωρίς εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος, χωρίς αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αντικειμενική δυσκολία προμήθειας των 

συγκεκριμένων κουτιών. Περαιτέρω, σημειώνεται πως δεν εισάγονται ουσιώδεις μεταβολές  

και το ότι ο Ανάδοχος ήταν ο μόνος προσφέρον. Κατόπιν των ανωτέρω, η ανάγκη 

τροποποίησης της Σύμβασης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση 

του Υποέργου 1. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Με όλα τα ως άνω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 

«Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου»  διατυπώνει τη θετική της γνώμη για τις παραπάνω αλλαγές. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
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