
                                                                           

           

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

"ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1871"

Ταχ. Δ/ση: Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19 

                   και Ρηγίλλης Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 10675 

Τηλ.: 210 7240673

E-mail: sdourountaki@athensconservatoire.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
«   ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

   »ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Y  4   ποέργο της πράξης
«  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ

 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  »  MISΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
5003652

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
:ΟΣ

791.864,00€
(  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
24%)

/ :ΧΡΗΜ ΤΗΣΗ
CPV:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ», 
Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»

 79999100-4: Υπηρεσίες σάρωσης, 
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 

                       Αναρτητέα στο
διαδίκτυο

                          11.10.2021Αθήνα

                     . .:   -508Αριθ πρωτ ΕΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



Το κείμενο της περίληψης Δ/ξης έχει ως εξής:

1. Ο      “  -  1871”ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
διενεργεί  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για την  για την υλοποίηση της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Yποέργο 4 της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS
5003652  με  αριθ.  Δ/ξης  1/2021, προϋπολογισθείσας  δαπάνης:  791.864,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 638.600,00 €, ΦΠΑ:
153.264,00 €).
Η  παρούσα  Προκήρυξη  αφορά  στην  ανάθεση εργασιών  οπτικής  αρχειοθέτησης  -

ψηφιοποίησης χειρόγραφων, παρτιτούρων, φωτογραφιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων

και βιβλίων του Αρχείου του Ωδείου Αθηνών από την συμβατική τους μορφή (φυσικό

αρχείο) σε ψηφιακή μορφή, και η ασφαλής αποθήκευσή τους.

Στο κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση με την μέθοδο της

σάρωσης του αρχειοθετημένου υλικού το οποίο θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο, και

μέχρι τον μέγιστο εκτιμώμενο αριθμό των 830.000 (οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων)

σελίδων. Λόγω της φύσης του αρχειακού υλικού (ευαίσθητα χειρόγραφα, μεγάλων

διαστάσεων αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδιαίτερων προδιαγραφών παρτιτούρες, παλαιά

βιβλία  κλπ.)  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις  και  τεχνική  υποδομή  για  τις  εργασίες

ψηφιοποίησης.  Στην  συνέχεια,  η  διαχείριση,  η  επεξεργασία,  ο  έλεγχος  και  η

αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες των διαφόρων Τμημάτων

του  Ωδείου  Αθηνών,  των  δασκάλων και  μαθητών του,  των  Τμημάτων  Μουσικών

Σπουδών  των  ελληνικών  και  αλλοδαπών  Πανεπιστημίων  και  Ερευνητικών

Ιδρυμάτων,  καθώς  και  της  ευρύτερης  ερευνητικής  κοινότητας  εντός  και  εκτός

Ελλάδος, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού

συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει server και τοπικό δίκτυο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79999100-4 Υπηρεσίες σάρωσης, 72500000-

0 Υπηρεσίες πληροφορικής.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές γίνονται  αποδεκτές για το

σύνολο των  υπηρεσιών που περιγράφονται. 

2. Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  συστήματος.  Οι  προσφορές  από  τους  οικονομικούς
φορείς  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  ανωτέρω  διαδικτυακής  πύλης  στην
Ελληνική γλώσσα.

3. Συνολική  ποσότητα  ή  έκταση:  Δεκαπέντε  (15)  μήνες   από  την  υπογραφή  της
σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr/


4. Ημερομηνία  λήξης  υποβολής  των  προσφορών   του  διαγωνισμού:  05/11/2021
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται στις 12/11/2021 και ώρα 12:00.

5. Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Τόπος Παράδοσης: Αθήνα   
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για (6) έξι μήνες από την

επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  του
διαγωνισμού.  

8. Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στην
υπ.αριθ. 1/2021 Διακήρυξη. 

9. Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
10.  Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική
2014-2020». Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης
(ΣΑΕ) 2017ΕΠ08510070 (ΑΔΑ:6ΦΕ07Λ7-9ΕΚ). 

11. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 1/2021 Διακήρυξη.  
12. Ημερομηνία  αποστολής  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης:

01/09/2021 ημέρα Παρασκευή.
13. Ημερομηνία  ανάρτησης  στο  ΕΣΗΔΗΣ  : 11/10/2021  ημέρα Δευτέρα,  με  αριθ.

συστήματος 140631.
14. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 08/10/2021  ημέρα  Παρασκευή.
15. Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  Ταχ.  διεύθυνση:  Λεωφ.  Θηβών  196-198,  Αγ.  Ιωάννης  Ρέντης  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-
procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

16. Η αριθ. 1/2021 διακήρυξη & η περίληψη της (προκήρυξη) θα αναρτηθεί  και  
στην ιστοσελίδα του ΜΔΣΩΑ:   www  .  athensconservatoire  .  gr      

                                                                           Αθήνα   11/10/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Τσούχλος

http://www.athensconservatoire.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
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