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ΘΕΜΑ: Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Σχεδιασμό Οπτικής Ταυτότητας,
Γραφιστικό Σχεδιασμό και παραγωγή Υποστηρικτικού Υλικού και Μinisite » στο πλαίσιο του
Υποέργου 2 «Παραγωγή Περιεχομένου και Υποστηρικτικού Υλικού – Εμπλουτισμούς Ψηφιακού
Αποθετηρίου για το Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών
Μουσείων» της Πράξης 2021ΣΕ41410000 «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης
Μουσείων» (MIS 5074690)
Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΝΠΚ) σας καλεί να υποβάλλετε εκ νέου από την
ημερομηνία λήψης της παρούσης, ήτοι από την Πέμπτη 13/01/2022 έως και την Δευτέρα 17/01/2022,
προσφορά για το έργο «Σχεδιασμός Λογοτύπου και Φακέλου Απονομής Σήματος για την Αναγνώριση
-Πιστοποίηση Ελληνικών Μουσείων» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Παραγωγή
Περιεχομένου και Υποστηρικτικού Υλικού – Εμπλουτισμούς Ψηφιακού Αποθετηρίου για το
Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών Μουσείων» της Πράξης
«Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων» (MIS 5074690), η οποία είναι
ενταγμένη στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2021.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΝΠΚ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: κατ’ ανώτατο όριο 20.161,29 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ
4141 της Πράξης με κωδ. 2021ΣΕ41410000 «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης
Μουσείων» (MIS 5074690)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α/8-8-2016). Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120, παρ.3 του ν. 4412/2016).
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Υπηρεσίες Γραφιστικού Σχεδιασμού και Παραγωγής, Υπηρεσίες Ανάπτυξης
λογισμικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου «Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας, Γραφιστικός Σχεδιασμός και παραγωγή
Υποστηρικτικού Υλικού και minisite» αφορά ειδικότερα τα ακόλουθα επιμέρους αντικείμενα:
1.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

1.1 Λογότυπο
Σχεδιασμός κεντρικού λογοτύπου για το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων.
Σχεδιασμός δύο επιμέρους συνοδευτικών στοιχείων (1ο. Αναγνώριση και 2ο. Πιστοποίηση) τα οποία
θα λειτουργούν σε συνδυασμό με το κεντρικό λογότυπο. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού θα είναι ένα
εύληπτο και διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο που θα προσφέρεται για χρήση σε ποικίλες
επικοινωνιακές πλατφόρμες και δίκτυα. Το λογότυπο θα έχει σαφή χρωματική ταυτότητα. Θα δοθεί
ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε CMYK, RGB και σε PANTONE και θα
δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector-eps, pdf και εικόνα PNG.
Χρήση Λογοτύπου: Το λογότυπο θα έχει διάφορες εφαρμογές και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ποικίλες ενέργειες και δράσεις, όπως:
- έγγραφα και επιστολές που αφορούν είτε εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών και
τμημάτων, είτε αλληλογραφία με εξωτερικούς αποδέκτες,
- ενέργειες προβολής, επικοινωνίας και ενημέρωσης,
- έντυπα και διάφορες εκδόσεις (αφίσες, προσκλήσεις, φυλλάδια κλπ),
- ιστοσελίδες και γενικά σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές
Προδιαγραφές / Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Το λογότυπο για το «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και
Πιστοποίησης Μουσείων» θα αποτελέσει τη νέα οπτική ταυτότητα και θα σχεδιαστεί́ με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι συμβολικό, εύληπτο, σύγχρονο, καλαίσθητο, διεθνώς αναγνωρίσιμο και επικοινωνιακά
δυνατό. Το λογότυπο:
- θα είναι σαφές, αναγνωρίσιμο, εύκολα αντιληπτό ώστε να προσελκύει την προσοχή,
- θα περιλαμβάνει εικαστικό και λεκτικό μέρος, με την επωνυμία «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης
και Πιστοποίησης Μουσείων»,
- θα είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2121/1993
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/4-3- 1993, Τεύχος
Πρώτο), ώστε μην παραπέμπει σε αλλά σήματα,
- θα είναι λειτουργικό στη χρήση του, επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την
επικοινωνιακή του δύναμη και να αλλοιώνεται το σχήμα του, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε
οποιαδήποτε μορφή (π.χ. αφίσα, πινακίδα, κάρτα, επιστολή, φάκελος αλληλογραφίας, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κλπ),
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- θα παραδοθεί σε: 1) Γραμμική μορφή (.eps/.pdf) έγχρωμο (CMYK & PANTONE), 2) Γραμμική μορφή
(.eps/.pdf) ασπρόμαυρο, 3) Σε μορφή .png έγχρωμο και ασπρόμαυρο για ψηφιακή χρήση.
1.2. Φάκελος απονομής σήματος Αναγνωρισμένου ή Πιστοποιημένου Μουσείου
Ο φάκελος θα περιέχει τα εξής:
α) Το σήμα απονομής, μεγέθους Α4, με το λογότυπο του «Ελληνικού Συστήματος Αναγνώρισης και
Πιστοποίησης Μουσείων» και κενό για το όνομα του Μουσείου, για την ημερομηνία της απονομής και
το όνομα του υπογράφοντος, ψηφιακή εκτύπωση χαρτί Blancbeige, βάρους 240 γρ.
β) Εγχειρίδιο χρήσης του σήματος σε μορφή φυλλαδίου Α5, 4-8 σελίδων, ψηφιακή εκτύπωση χαρτί
Munken, βάρους 150 γρ.
γ) Φάκελο (folder) που θα περιέχει το σήμα και το εγχειρίδιο χρήσης του, ψηφιακή εκτύπωση χαρτί
Munken, βάρους 300 γρ.
Θα παραδοθούν 200 φάκελοι
2.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Σχεδιασμός ενός «συστήματος παρουσίασης» powerpoint το οποίο θα οργανώσει την πληροφορία και
θα την κάνει οπτικά πιο ελκυστική. Θα περιέχει μια εργαλειοθήκη από στοιχεία, χρώματα,
γραμματοσειρές και λογότυπο τα οποία θα λειτουργούν αρμονικά. Το σύστημα παρουσίασης θα
σχεδιαστεί́ με τρόπο ώστε να είναι εξίσου αποτελεσματικό στα ψηφιακά και έντυπα μέσα.
2.2.ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ
Τσάντα από 100% βαμβάκι, βάρους 180 gr/m2,, με μακριά χερούλια, εκτύπωση μεταξοτυπία (2
χρώματα) και στις δύο όψεις, πλάτους 38 εκ. και ύψους 42εκ
300 τεμάχια
2.3 POST-IT
Post-it για σημειώσεις με τυπωμένο το λογότυπο
300 τεμάχια
2.4 MOΛΥΒΙΑ
Μολύβια με τυπωμένο το λογότυπο
300 τεμάχια
2.5. BANNER ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΑ
Stand roll up banner διάσταση 80 x 200 εκ., με μηχανισμό από σκελετό αλουμινίου και ψηφιακή
ανεξίτηλη εκτύπωση σε πολυπροπυλένιο.
3 τεμάχια
2.6. ΑΦΙΣΕΣ
Αφίσες διαστάσεων 35x50 εκ. σε χαρτί Munken, βάρους 200 γρ., τετραχρωμία, υψηλής ανάλυσης
ψηφιακή εκτύπωση, συσκευασία ρολό με λάστιχο.
300 τεμάχια
2.7. ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Φυλλάδια δισέλιδα, που θα χρησιμοποιηθούν ως προωθητικό υλικό, διάστασης Α4, τετραχρωμία,
υψηλής ανάλυσης ψηφιακή εκτύπωση χαρτί Munken, βάρους 170 γρ.
600 τεμάχια
3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MINISITE
Σχεδιασμός και προγραμματισμός εικαστικά πρωτότυπου minisite με σκοπό την πληροφόρηση και την
ανάδειξη του περιεχομένου του Ελληνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων.
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Το minisite θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ελεύθερου – ανοιχτού λογισμικού
Χρήση πολλαπλών μενού για την εμφάνιση της πληροφορίας.
Σωστή εμφάνιση σε όλα τα μεγέθη οθονών (desktop υπολογιστές, laptops, tablets, κινητά, smart
TVs).
Υλοποίηση σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά).
Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του minisite ώστε να είναι φιλικό στις μηχανές αναζήτησης.
Εύχρηστος και σύγχρονος σχεδιασμός και λιτή διαρρύθμιση των στοιχείων ώστε ο επισκέπτης να
εστιάζει εύκολα στο περιεχόμενο, χωρίς να επιβραδύνει την ταχύτητα πρόσβασης στις
πληροφορίες.
Κατανοητό σύστημα πλοήγησης και θεματολογίας. Ο επισκέπτης θα μπορεί να κινείται άνετα
ανάμεσα σε περιλήψεις του περιεχομένου και σε λεπτομερή και δομημένη ανάπτυξη αυτού
(κατηγορίες – υποκατηγορίες) ώστε να διασφαλίζεται ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος (να είναι
πάντα σαφές πού βρίσκεται), να βρει αυτό που ψάχνει (ακριβής πλοήγηση), να γνωρίζει ποιες
είναι οι επιλογές τους (σύνδεσμοι).
Η ανάπτυξη του minisite θα γίνει σύμφωνα με τα τελευταία web standards και τα διεθνή πρότυπα
και προδιαγραφές.
Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε
ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, pdf, κτλ.).
Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, χωρίς να απαιτείται η
εγκατάσταση άλλου λογισμικού.
Λογική σχεδίαση εύκολης διαχείρισης, ώστε να μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν
εύκολα πληροφορίες, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός σκελετός του minisite ή η λογική
πλοήγησης σε αυτό.
Δημιουργία URL φιλικών προς τις μηχανές αναζήτησης.
GDPR compliance – Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Εκπαίδευση στο περιβάλλον διαχείρισης.
Η σχεδίαση και υλοποίηση του minisite θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό της ΔΙΝΕΠΟΚ.
Β.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το αντικείμενο του έργου ως εξής
1. Λογότυπο και φάκελος απονομής σήματος, όπως περιγράφεται στις ενότητες 1.1 και 1.2 ανωτέρω:
2 μήνες από την απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου.
2. Σχεδιασμός και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού δράσεων δημοσιότητας, όπως περιγράφεται
στις ενότητες 2.1 έως 2.7 ανωτέρω: 2 μήνες από την απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου.
3. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός minisite, 6 μήνες από την απόφαση απευθείας ανάθεσης του
έργου.
Γ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι 6 μήνες από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απευθείας ανάθεσης του έργου.
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Δ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει την προσφορά έχοντας υπόψη τα αναλυτικώς οριζόμενα
στην παρούσα πρόσκληση και θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει
ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν
τον προϋπολογισμό, δεν περιλαμβάνουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά καθώς και όσες παρελήφθησαν
εκπρόθεσμα.
Ως βασικό κριτήριο ανάθεσης θα ληφθεί υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά.
Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στην συνολική αμοιβή για την ως άνω παροχή υπηρεσιών, όλες
τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε τέλος, φόρο, ή άλλη δημοσιονομική ή άλλη επιβάρυνση και αμοιβή.
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κ.λπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει
μονογραφεί από τον προσφέροντα.
Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία λήψης της παρούσης, ήτοι από την
Πέμπτη 13/01/2022 έως και την Δευτέρα 17/01/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dnpk@culture.gr
Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή άλλο προς τούτο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. Περιλαμβάνει:
Α) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Ο καλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει υπογεγραμμένη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας, Γραφιστικός Σχεδιασμός και παραγωγή
Υποστηρικτικού Υλικού και minisite» στην οποία θα αναφέρεται α) το κόστος χωρίς ΦΠΑ, β) ο
αναλογών Φ.Π.Α και γ) το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε € που προσφέρει για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση
για ένα (1) μήνα από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Προσφορά
που αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Α) - Ο καλούμενος οικονομικός φορέας πρέπει να τεκμηριώσει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Επιπλέον, για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας οφείλει να
προσκομίσει αποδεικτικά, δηλαδή συναφθείσες συμβάσεις / βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής
και καλής εκτέλεσης ή άλλα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τριών ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει
παράσχει συναφείς Υπηρεσίες με το αντικείμενο της παρούσας για Δημόσιους και Ιδιωτικούς
Φορείς.
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Β)
Γ)
Δ)

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας γενικής χρήσης (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και
μεταβίβασης ακινήτου)
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας γενικής χρήσης που να αναγράφει ότι δεν οφείλει
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της και
Αντίγραφο ποινικού μητρώου ως ακολούθως (Ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής του):
1. Σε ατομική επιχείρηση του ιδίου
2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), του/των διαχειριστού/ών
4. Στις περιπτώσεις Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών, των ομόρρυθμων μελών και του
διαχειριστή, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τα ομόρρυθμα μέλη
5. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και εκπροσώπησης (όπως ισχύον καταστατικό, πρακτικό εκπροσώπησης κλπ) του νομικού
προσώπου (ισχύει για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του).
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας καλείται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την
ενημέρωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα) να καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
για την ανάθεση του έργου.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σε δύο (2) τμηματικές
δόσεις, μετά την παραλαβή των δύο παραδοτέων, όπως αναφέρονται στην ενότητα Β, από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής. Ειδικότερα:
- Tο 70% του τιμήματος θα καταβληθεί με την παραλαβή των ενοτήτων 1.1 και 1.2 και 2.1 έως και 2.7
- To 30% του τιμήματος θα καταβληθεί με την παραλαβή της ενότητας 3.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Εσωτ. Διαν.:
Τμήμα Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού

Με εντολή της Προϊσταμένης της ΓΔΑΠΚ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Σταυρούλα Φωτοπούλου

