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Μουσικός & Δραματικός Σύλλογος Ωδείον Αθηνών 1871 

Ταχ. Δ/ση: Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19 & Ρηγίλλης, Αθήνα  

Ταχ. Κώδικας: 10675  

Τηλ.: 210-7240673 

E-mail: sdourountaki@athensconservatoire.gr 

Αρ. Διακήρυξης: 2/2022 

Α.Π.: 612 

Ημερομηνία: 23/06/2022 

  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:  

«ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»  
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ» (MIS 5114157) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
 (ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ) 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Μουσικός & Δραματικός Σύλλογος Ωδείον Αθηνών 1871 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΝΠΙΔ 

Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19 & Ρηγίλλης, Αθήνα  

Τηλέφωνο: +30 2107240673 

Email: sdourountaki@athensconservatoire.gr  

Ιστοσελίδα: https://www.athensconservatoire.gr  

Κωδικός NUTS: EL 303 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυριδούλα Δουρουντάκη (όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες) 

2. Τίτλος: «ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ» 

3. Συνολικός προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε Πεντακόσιες ενενήντα εννέα 

χιλιάδες ευρώ (599.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια 

εξήντα ευρώ (742.760,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φ.Π.Α: εκατόν σαράντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα 

ευρώ (143.760,00 €).  

4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Το έργο 

έχει στόχο να αξιοποιήσει το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου Αθηνών και μέσα από αυτό να αναδείξει την ιστορία της 

μουσικής στη χώρα μας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα και να φωτίσει σημαντικές πτυχές της σύγχρονης 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, συνθέτοντας ένα εικονικό μουσείο για ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και την υιοθέτηση συστήματος ψηφιακού 

αποθετηρίου για τη διαχείριση, οργάνωση και προβολή του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Ωδείου, τη 

δημιουργία διαδικτυακής πύλης, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου αλλά και εφαρμογές ανάδειξης 

αυτού, όπως χρονολόγιο, ψηφιακές εκθέσεις, βίντεο κ.ά. καθώς και εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά. Επίσης, στο 

έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων στον χώρο. Πρόκειται για διαδραστικές οθόνες που 

προβάλουν εφαρμογές και βίντεο τόσο την ιστορία του κτηρίου όσο και την ιστορία του Ωδείου, αλλά και πρωτότυπες 

εφαρμογές, όπως ο εικονικός μαέστρος και η δημιουργία οπτικού μουσικού έργου μέσα από εφαρμογή που αξιοποιεί 

αισθητήρες κίνησης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 
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CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη, 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000-1 

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. 

5. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ι της Διακήρυξης) 

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η διαδικασία ανάθεσης θα 

γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016. 

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση 

του οικονομικού αντικειμένου. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που ανέρχεται σε έντεκα 
χιλιάδες εννιακόσα ογδόντα ευρώ (11.980,00 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της Σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 

23.960,00 €,  ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή της 

σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 

ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Κωδ. ΣΑ Ε1141.Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022  του 

Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 

έργου 2022ΣΕ11410000). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης : «ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΠΟΧΗ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  

Καινοτομία» (Άξονες Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ 

«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 419/17-03-2022 του 2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5114157. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

12. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου 
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http://www.promitheus.gov.gr µε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό στην πλατφόρμα ΕΣΗ∆ΗΣ: 163758. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα https://www.athensconservatoire.gr/ 

καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

(ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι αμέσως 

μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία 

λήξης υποβολής προσφορών είναι η 30/07/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.   

14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική. 

15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα 
(10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

17. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 

374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

18. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/06/2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 

163758. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  

https://www.athensconservatoire.gr/  και θα παραμείνει καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη 

(περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

19. ΣΔΣ: Η σύμβαση εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 

2513/1997 (Α' 139). 

20. Στοιχεία διαγωνισμού: Όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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