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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο 

υποβολής της προτεινόμενης για ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Κωδικός Πρόσκλησης: 

05_Β_ΜΔΤ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777, Έκδοση: 12) Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος & 

Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και 

επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. & διαχείρισης των αντίστοιχων τελών με τη χρήση 

ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών». 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ 

Έχοντας υπόψη: 
α. το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση […]».  
β. το Ν. 4761/2020 (Α΄248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και 

μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων», όπως ισχύει, 

γ. Την ΚΥΑ.64233/8-6-2021 (ΦΕΚ Β' 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  
δ. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ. αριθμ. 38/18.11.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΘΕΜΑ 3ο): «Έγκριση υποβολής της προτεινόμενης 
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 
ε. την υπ’ αριθ. 2149/29.11.2022 (9Β0Ψ46ΜΠΥΓ-ΝΩΔ) Πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 

την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Κωδικός 

Πρόσκλησης: 05_Β_ΜΔΤ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777, Έκδοση: 12/0).  

 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση (σχετ. ε’) υφίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης ώριμων προς υλοποίηση έργων, με σκοπό 

την επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΠ και απορρόφηση των διαθέσιμων Κοινοτικών πόρων του ΕΠ, χωρίς οποιαδήποτε 

μη αναγκαία επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες 

κλεισίματος (closure guidelines) της ΕΕ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.  

Στα συνημμένα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης που θα υποβληθεί στο ΟΠΣ, και καθώς είναι σκόπιμο να εντάσσονται 

ώριμες πράξεις για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων, απαιτείται να υποβληθεί το τεύχος 

διακήρυξης για το κυρίως υποέργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος & Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την 



απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού 

αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. & διαχείρισης των αντίστοιχων τελών με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και 

αναδυόμενων τεχνολογιών», μετά από Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
σε Δημόσια Διαβούλευση δεκαπέντε (15 ημερών) του τεύχους της Διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη 

Πληροφοριακού Συστήματος & Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των 

διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. & διαχείρισης 

των αντίστοιχων τελών με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών», ως προαπαιτούμενο 

για την ωριμότητα του έργου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί προς ένταξη. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα τoυ ΟΔΑΠ (https://www.tap.gr). 

 
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atpap@tap.gr  

 
Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στη διαδικασία, συμβάλλοντας στην ωρίμανση της προτεινόμενης Πράξης 

και συνδράμοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επιτυχή ένταξη της. 

 
 

    

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ 

 

Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου 

 
 
 
Συνημμένα: 

- Σχέδιο τεύχους διακήρυξης 
 
Εσωτ. διανομή: 

- Γραφείο Προέδρου 

- Γενική Διεύθυνση 

- ΔΕΟΛ 

- ΔΔΟΠ 

- ΑΤΠΑΠ 
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