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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου Υποέργου της 

Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις των Θεσμών «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών 

Φεστιβάλ» (στο εξής Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) Και «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές 

Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

Και για τους δύο θεσμούς έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν διαδικτυακοί τόποι, μέσω των 

οποίων είτε προβάλλεται το έργο του κάθε θεσμού (βλ. www.ancientdrama.gr) είτε 

δημιουργούνται εργαλεία για την ουσιαστική δράση του θεσμού (βλ. screenwiser.com) 

Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες βελτίωσης των ψηφιακών και 

διαδικτυακών εφαρμογών των δύο θεσμών σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αναβάθμιση γλώσσας προγραμματισμού σε Custom Php κώδικα για την πλατφόρμα 

screenwiser.com  και την ιστοσελίδα ancientdrama.gr. 

2. Εγκατάσταση πιστοποιητικού WildCard SSL για πιστοποίηση ταυτότητας κατόπιν 

ελέγχων & προστασία δεδομένων των χρηστών σε επίπεδο ισχυρής κρυπτογράφησης. 

(screenwiser.com - ancientdrama.gr) 

3. Στήσιμο Οργανικού SEO στις πλατφόρμες για αύξηση οργανικών αναζητήσεων και 

αύξηση επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων. (screenwiser.com - ancientdrama.gr) 

4. Κατασκευή Custom σελίδας Php με υποστήριξη αναπαραγωγής video live streaming. 

(screenwiser.com) 

5. Νέα πρόσθετα εργαλεία στις ιστοσελίδες για σχεδόν απεριόριστη λειτουργικότητα και 

ευελιξία. 
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6. Νέα Custom Php Home Page με νέα πρόσθετα για απεριόριστες λειτουργίες και 

τρόπους      εμφάνισης. (screenwiser.com) 

7. Custom graphics για την κάθε σελίδα/υποσελίδες. (screenwiser.com - ancientdrama.gr) 

8. Ψηφιακο Καναλι στην Vimeo πλατφόφμα, στήσιμο και διαχείριση αυτής. 

(screenwiser.com) 

9. Νέα πακέτα φιλοξενίας, αναβαθμισμένες ταχύτητες, επιπλέον χώροι και από 

ανακυκλώσιμα φιλικά υλικά προς το περιβάλλον. (screenwiser.com - ancientdrama.gr) 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών του θα πρέπει να παραδώσει τα 

παραπάνω στις κάτωθι ημερομηνίες:   

 Για τις υπηρεσίες που αφορούν στον ιστότοπο www.ancientdrama.gr η καταληκτική  

ημερομηνία παράδοσης είναι η 19η Νοεμβρίου 2021 

 Για τις υπηρεσίες που αφορούν στην πλατφόρμα www.screenwiser.com η 

καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η 29η Νοεμβρίου 2021 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν, αποδεδειγμένα, σηµαντική εμπειρία σε 

αντίστοιχο αντικείμενο, ιδίως δε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση οπτικής επικοινωνίας 

(visual graphic design) καθώς και στην δημιουργία ιστοτόπων και πλατφορμών με την χρήση 

γλώσσας προγραμματισμού php. Μέσα στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει 

απαραιτήτως να εσωκλείεται σε ψηφιακό δίσκο (DVD) ή εξωτερικό δίσκο αποθήκευσης 

ηλεκτρονικών αρχείων (usb flash) δείγμα ανάλογων εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί 

από τον υποψήφιο ανάδοχο. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θ’ απαιτηθεί 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς επίσης και αντίγραφο ποινικού 

μητρώου σε ισχύ. Αντί αντιγράφου ποινικού μητρώου θα μπορούσε να κατατεθεί Υπεύθυνη 

Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της Παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Νόμου 4412/2016, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου.   

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 4.500,00 € πλέον του 

ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις νόµιµες  κρατήσεις. Η εξόφλησή 

του θα πραγματοποιείται εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση των παραδόσεων µε την 

προσκόμιση από τον ανάδοχο του ισόποσου Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών και αφού 

http://www.ancientdrama.gr/
http://www.screenwiser.com/
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προηγουμένως θα έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 

Ιδρύματος η διαδικασία πλήρους πιστοποίησης της ποιότητας του συνόλου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων. 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

         Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 

µέχρι και τη Δευτέρα, 15/11/2021 και ώρα 14.00. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί µε 

την κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος - 

Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 

14.00. 

      Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, 

έδρα, ΑΦΜ και αρμόδιο πρόσωπο µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν αναγράφεται 

στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στο φάκελο θα πρέπει να 

περιέχονται όλα τα στοιχεία που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν 

την επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τέλος, µετά την υποβολή 

του, ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται τελικός και δεν επιδέχεται οιασδήποτε αλλαγής.  

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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